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Voorwoord
In september 2013 begon ik met een nieuw project in de serie ‘vers voor
vers Bijbelstudies’ (ook bekend als ‘Bijbelplus’): Het boek Openbaring. De
studies zouden worden gehouden in het Echocentrum in Harderwijk (www.
stichtingecho.nl). Er meldden zich rond de 30 cursisten aan. Voordat we
begonnen wisten we dat het een heel karwei zou worden. Niet alleen is het
een omvangrijk Bijbelboek, inhoudelijk is het vaak zeer lastig uit te leggen
vanwege het vele gebruik van symbolische taal. Uiteindelijk werden het 43
avonden waarin we steeds een deel uit een hoofdstuk per avond behandelden.
De laatste avond was op 10 maart 2016. Inmiddels was een deel van de
cursisten afgehaakt en bleef er een groep van ongeveer 15 mensen over. Wat
u nu in handen heeft is een bewerkte bundeling van de samenvattingen die de
cursisten iedere avond ontvingen. Zoals inmiddels gebruikelijk eindigt ieder
deel met een vijftal vragen voor zelfstudie over het volgende gedeelte dat
op de agenda stond. Deze vragen zijn ook opgenomen in deze studie zodat u
de gelegenheid krijgt een gedeelte zelf te bestuderen. Wat betreft vertaling
is de dikgedrukte omkaderde tekst in de NBG van 1951, evenals de citaten
uit het Oude Testament, tenzij anders aangegeven. De citaten uit het Nieuwe
Testament zijn wisselend uit de NBG 1951 (soms) of uit de Telosvertaling
(meestal) overgenomen.
Het boek richt ons op de komende Christus en op zijn verborgen aanwezigheid
in de oordelen van God die over deze aarde zullen komen als de gemeente is
opgenomen in het huis van de Vader. De lezer zal ontdekken dat ik de visie
verdedig dat Christus zijn gemeente vóór de ‘grote verdrukking’ tot Zich neemt
en dat de HERE Israël zal voorbereiden op de komst van hun Messias. Daarmee
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geef ik in deze uitleg duidelijk aan dat het boek Openbaring voor het grootste
gedeelte toekomst is.
Tijdens het schrijven heb ik uitvoerig geput uit de verklaring van W.J.Ouweneel:
‘De Openbaring van Jezus Christus’ (uitgeverij Medema, 1988), uit de rijke
Bijbelstudies van Johannes en Jozef Braaksma van de Reddingsark in Baarn,
uit de schatkamers van de website stempublishing.com, uit de studies van
Jaap Fijnvandraat (jaapfijnvandraat.nl) en uit de verklaring van H. Ironside op
de website plymouthbrethren.org. Mijn dank gaat uit naar al deze broeders
die door hun inzichten een geweldig fundament hebben gelegd voor dit boek.
De grootste dank gaat uiteraard uit naar onze Heer Jezus Christus, die mij
iedere keer weer heeft aangespoord door zijn Geest om niet alleen dit werk
te schrijven, maar om ook opgebouwd te worden in mijn persoonlijke geloof.
Rest mij u een grote zegen toe te wensen bij de bestudering van dit Bijbelboek,
iets wat de Schrift u zelf ook tweemaal belooft (Op1:3; 22:10). Dat Christus
openbaar mag worden in ons leven totdat Hij komt!
Dirk-Jan Jansen
Maart 2016
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Inleiding
Er wacht ons een zware taak om licht te ontvangen over dit laatste
Bijbelboek. Er zijn veel verschillende visies en er is veel verwarring over de
juiste interpretatie ervan. We moeten ons laten leren door de Heilige Geest en
door zorgvuldige studie.
Achtergrond
Het boek is zeer waarschijnlijk geschreven door Johannes, broer van Jakobus
en zoon van Zebedeüs (1:1,4), één van de twaalf apostelen. Dit is dezelfde
als de schrijver van het evangelie en de drie brieven. Het boek is geschreven
tussen de jaren 60 en 95 (de meeste uitleggers gaan uit van het jaar 90), onder
keizer Nero (54-68) of (meer waarschijnlijk) Domitianus (81-96). Johannes
heeft dit boek geschreven aan zeven gemeenten in Asia (1:4; 22:16): Efeze,
Smyrna, Pérgamus, Thyatira, Sardis, Filadelfia en Laodicéa.

Inhoud
Er zit een structuur in dit boek (zie overzicht) waarin het getal zeven een
belangrijke rol speelt:
Zeven gemeenten (Op2-3)
Zeven zegels (Op4-7)
Zeven bazuinen (Op8-11)
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Zeven schalen (Op16-18)
Denk ook aan zeven geesten, zeven kandelaren, zeven sterren, zeven ogen,
zeven koppen, zeven bergen en zeven koningen. Ongeveer veertig keer schrijft
Johannes ‘ik zag’. Hem werden visioenen getoond die hij beschrijft. Er zijn
vandaag de dag vier belangrijke manieren die worden gebruikt om Openbaring
uit te leggen:
1.

Openbaring gaat over het verleden. Alle profetie is in de begintijd van het
christendom uitgekomen.

2.

Openbaring heeft niets met de tijd te maken, alles heeft een geestelijke
betekenis.

3.

Openbaring geeft ons een profetische schets van de hele westerse
geschiedenis van de kerk van de eerste eeuw tot aan de voleinding van de
tijden.

4.

Openbaring heeft voor het grootste gedeelte betrekking op de eindtijd.

Op grond van o.a. 1:3 kies ik voor optie 4, wat ik uitvoerig tijdens het vervolg
zal proberen te bewijzen. De gebeurtenissen zijn weliswaar niet altijd in
chronologische volgorde, maar slaan vanaf hoofdstuk 4 op de eindtijd. Een
belangrijk vers is 1:19:
Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen
geschieden zal.
•

‘Hetgeen gij gezien hebt’: De verschijning van Christus aan Johannes.

•

‘Hetgeen is’: De zeven gemeenten.

•

‘Hetgeen hierna geschieden zal’: Datgene wat na hoofdstuk 3 gebeurt (zie
4:1: ‘Wat na dezen geschieden moet’).

Het zeer veel voorkomen van symbolische taal zorgt voor veel uitlegkundige
problemen. We hopen daar bij de vers voor vers behandeling bij stil te staan.
Onder vers 1c ga ik hier dieper op in.
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Geestelijke principes
We zullen tijdens de bespreking komen tot de beantwoording van diverse
uitlegkundige vragen. Een paar zeer belangrijke principes:
*De Here Jezus heeft een specifieke plaats in dit boek. Hier is Hij niet het
Hoofd van de gemeente of de Heiland van de zondaren, maar de getrouwe
getuige (tegenover de falende getuige die de gemeente is), die alles doorzoekt
en beoordeelt en het Lam dat geslacht is, dat de wereld om haar verwerping
van Hem oordeelt in toorn en boosheid. Jezus staat hier in verbinding met de
wegen van God met deze aarde. Dit is iets heel anders dan bijv. in de brieven
van Johannes, waar Hij als het eeuwige leven wordt beschreven.
*Het is heel belangrijk om te zien dat de gemeente ook anders wordt voorgesteld
dan bijv. in de brieven van Paulus. Was zij nog een ‘pijler en fundament der
waarheid’ in 1Tm3:15, in Op. wordt ze gezien als verantwoordelijk en als
zodanig als een gefaalde getuige. De Here Jezus spuugt haar uiteindelijk uit
zijn mond (3:16).

Openbaring en het plan van God
We lezen in Ef1:10-11: Om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder
één hoofd samen te brengen in Christus; in Hem, in Wie wij ook erfgenamen
zijn geworden...Het was Gods verlangen dat zijn Zoon over alles Hoofd
zal zijn. De verborgenheid die Paulus openbaart in deze brief is dat er een
gezelschap mensen, de gemeente, zal delen in deze positie en heerlijkheid. Dit
voornemen van God is wat Hij ‘in Zichzelf’ heeft voorgenomen (Ef1:9) en werd
pas geopenbaard aan Paulus en de apostelen en profeten van het Nieuwe
Testament (Ef3:5). Het boek Openbaring laat zien dat op aarde het toneel klaar
wordt gemaakt om dit plan van God te openbaren. Christus verschijnt met zijn
gemeente uit de hemel (Op19) en deze gemeente vertoont de heerlijkheid
van God tijdens het duizendjarig rijk (Op21) en tot in de eeuwigheid (Ef2:7;
Op21:2). Om dit schematisch weer te geven volgt op de volgende pagina een
overzicht zoals ik dit vaak in de lessen heb getekend op het whiteboard.
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Overzicht
Voordat we in detail gaan kijken naar de tekst, eerst een globaal overzicht
van de indeling van het boek.
1. Proloog (1:1-8)
A. ’Wat u hebt gezien’ (1:9-20)
B. ‘Wat is’ (2 en 3)

C

•

Efeze

•

Smyrna

•

Pérgamum

•

Thyatira

•

Sardes

•

Filadelfia

•

Laodicea

‘Wat hierna zal gebeuren’ (4-22)

2. In de hemel:
•

De troon (4)

•

Het Lam en de boekrol (5)
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3. De zeven zegels (6:1-8:2)
1e Het witte paard
2e Het vuurrode paard
3e Het zwarte paard
4e Het bleekgroene paard
5e Zielen onder het altaar
6e Grote verwarring
eerste tussenstuk (7:1-19)
1. De 144000 verzegelden uit Israël
2. De grote menigte uit de volken
7e Zeven engelen met zeven bazuinen
tweede tussenstuk (8:3-5): De voorbede in de hemel
4. De zeven engelen met de zeven bazuinen (8:6-11:18)
1e De aarde
2e De zee
3e De rivieren en de waterbronnen
4e Zon, maan en de sterren
De laatste drie bazuinen: het drievoudig ‘wee’
5e (Eerste ‘wee’) De sprinkhanen
6e (Tweede ‘wee’) De engelen bij de Eufraat
derde tussenstuk (10:1-11:13)
•
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Overzicht

•

De twee getuigen
7e (derde ‘wee’) de aankondiging van het rijk van Christus

vierde tussenstuk (11:19-15:4) De drie tekenen in de hemel
1e De vrouw en haar Zoon
2e De drie beesten
		*De draak
		

*Het beest uit de zee

		

*Het beest uit de aarde

Zeven taferelen uit de grote verdrukking (14)
3e De overwinnaars
5. De zeven schalen of laatste plagen (15:5-16:21)
1e Over de aarde
2e Over de zee
3e Over de rivieren en de waterbronnen
4e Over de zon
5e Over de troon van het beest
6e Over de Eufraat
vijfde tussenstuk (16:13-16) Harmagedon
7e In de lucht
zesde tussenstuk (17:1-19:10) De ware en de valse bruid
*Babylon, de grote hoer
*Babylon, de grote stad
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*De bruiloft van het Lam
6. Voleinding (19:11-21:8)
		

Vóór de 1000 jaren:

			

*De verschijning van Christus

			

*De oordelen van Christus

			*De draak gebonden
			
		

*De eerste opstanding voltooid

Ná de 1000 jaren:

			*Gog en Magog
			

*De grote witte troon: het oordeel over de doden

			

*De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

zevende tussenstuk (21:9-22:5) De bruid van het Lam, het hemelse
Jeruzalem
7. Epiloog (22:6-21)
Dan volgt nu de vers voor vers bespreking van het boek.
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Vers 1a
Openbaring van Jezus Christus,

Het boek Openbaring Is de beschrijving van de ‘Openbaring van Jezus
Christus’. Openbaring is letterlijk ‘onthulling’. Het woord beschrijft iets dat
wordt onthuld, maar dat nog verborgen is. Het boek handelt grotendeels
over de tijd vlak voordat Christus terugkomt. Niet alleen wordt Hij straks aan
deze wereld (voor wie Hij nu nog verborgen is) geopenbaard, wij moeten
als geestelijke mensen Hem geopenbaard krijgen in onze geest. Werkelijk
volwassen mensen hebben genoeg aan de openbaring van Christus. Groei
ontstaat door meer openbaring van Christus. Deze is altijd trapsgewijs, want
geen mens kan de volle openbaring van Christus in één keer aan. Hoe meer we
van Hem geopenbaard krijgen, hoe meer we gehoorzaam moeten worden aan
dat wat we van Hem geopenbaard krijgen. Als we gehoorzaam zijn, openbaart
God meer van Hem aan ons hart, zodat we van heerlijkheid tot heerlijkheid
veranderd worden.
Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen,
worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door
de Heer, de Geest. 2Ko3:18

Dit hoofdstuk openbaart Christus in een bepaald karakter. Deze past, zoals we
zullen zien, bij het onderwerp van dit boek.
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Vers 1b
welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen
weldra moet geschieden,
In dit vers betekent ‘openbaring’ dat wat Christus openbaart aan zijn knechten.
Het is God die Jezus deze openbaring heeft gegeven. Deze openbaring is
uiteraard nauw verbonden met de Persoon van Christus. Dit betekent dat niet
alleen de inhoud van dit boek ‘openbaring’ is, maar de heerlijkheid van Jezus
zelf, nu, bij God de Vader,
Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen.
Jh17:24

maar straks zichtbaar in zijn oordelen en in zijn verschijning aan deze wereld.
Daarnaast beschrijft Op. dus ook de heerlijkheid van Christus als Rechter en
Koning. Dit wordt hier getoond. Hier wordt het doel beschreven van Op.: het
wil de dienstknechten (lett. ‘slaven’) tonen wat er spoedig moet gebeuren. Het
overgrote deel is nog steeds toekomst. Johannes’ bediening was het om de
gemeente te beschrijven in haar uiterlijke plek op aarde en dus als afzonderlijke
gemeenten. Daarin bevinden zich de ‘slaven’. Niet iedere gelovige is een ‘slaaf’,
zie Fp1:1 waar Paulus zichzelf en Timotheüs aanduidt als ‘dienstknechten’. Het
zijn de gelovigen die gehoorzaam zijn aan de Heer. Ef6:6: ‘Slaven van Christus,
die de wil van God van harte doen, die met bereidwilligheid slavendienst doen
als aan de Heer (Telos)’. Zij ontvangen inzicht in de wegen van God.
Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn
knechten, de profeten. Am3:7

Hier zien we ook weer dit woord ‘knechten’. In zekere zin zijn deze knechten
ook bijzondere dienaars aan wie God zijn raad openbaart opdat zij die weer
onderwijzen aan de gemeente. De dingen die beschreven staan in dit boek
‘moeten’ geschieden. Dit woordje ‘moet’ is in het Grieks dei, wat aanduidt, dat
het vaststaat. Zie ook Mt24:6 waarin Jezus iets soortgelijks zegt. De vreselijke
oordelen, beschreven in Op. ‘moeten’ geschieden. Zie ook Ef1:12: ‘Die alles
werkt naar de raad van zijn wil’. Je zou kunnen zeggen dat alle elementen
die vanuit het rijk van de duisternis over de aarde zullen komen, worden
weggedaan zodat Christus kan worden geopenbaard.
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Vers 1c
en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes
heeft te kennen gegeven.
Johannes wordt deze dingen getoond door een engel. Deze engel noemt zich
in 19:10 en 22:9 een mededienstknecht van de broeders die het getuigenis
van Jezus hebben, de profeten en hen die de woorden van dit boek bewaren.
Dit duidt op het feit dat deze ‘engel (=boodschapper)’ wel eens een ontslapen
heilige zou kunnen zijn, aangezien engelen geen inzicht hebben in het
evangelie (1Pt1:12). Johannes de Doper wordt een ‘engel’ genoemd in Mc1:2.
Johannes heeft Op. geschreven. Het is niet toevallig dat Mozes de eerste 5
boeken heeft geschreven en dat Johannes er ook 5 heeft geschreven. Zoals
Mozes niet aanwezig was bij de schepping, maar het toch heeft opgeschreven,
zo heeft Johannes de wederkomst van Jezus gezien en het opgeschreven. Dit
was trouwens al in bedekte termen voorzegd door Jezus in Jh21:22. De engel
gebruikt tekenen, symbolen om Johannes te laten zien wat er gaat gebeuren
(‘te kennen gegeven’= sèmaino, lett: be-teken-d, van sèmeion=teken). Hoe
we de vele symbolen moeten interpreteren is niet eenvoudig. Vandaar een
toelichting hierop:
•

Er zijn symbolen die in Op. Zelf worden uitgelegd (‘De zeven sterren zijn de
zeven engelen van de zeven gemeente’1:20).

•

Symbolen die begrepen worden uit het verband (De hoer 17:1,5 is de
grote stad Babylon 17:18)

•

Symbolen die vanuit het O.T kunnen worden verklaard (de boom van het
leven 2:7, 22:2 uit Genesis 2:9)

•

Symbolen die uit buiten-Bijbelse bronnen verklaard worden (De witte
steen uit 2:17 en bijv. de ogenzalf uit 3:18)

•

Ondanks al deze sleutels tot uitleg, blijft het in sommige gevallen uiterst
moeilijk te bepalen of er een letterlijke, dan wel een symbolische betekenis
moet worden gegeven. De sterren uit 8:12 zijn letterlijke sterren, maar die
in 9:1?
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Vers 2
Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus
Christus, alles wat hij gezien heeft.
Hier is een beschrijving van de apostel Johannes. Hij ‘heeft van het woord
Gods getuigd.’ Zijn evangelie begint met: In den beginne was het Woord en het
Woord was bij God en het Woord was God. Hij beschrijft Jezus als het Woord
van God. Tegelijk schrijft Hij over Hem als de Christus, de Gezalfde door wie
God al zijn raadsbesluiten gaat uitvoeren. ‘Alles wat hij gezien heeft’. Johannes
was een ooggetuige van Jezus:
Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien
hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen
getast hebben van het Woord des levens – het leven toch is geopenbaard en
wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de
Vader was en aan ons geopenbaard is – hetgeen wij gezien en gehoord hebben,
verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En
ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 1Jh1:1-3

In zijn evangelie is Johannes de apostel, in zijn brieven de oudste en in Op. de
profeet. Let op hoe Johannes benadrukt dat hij ooggetuige is geweest op de
meest directe manier.

Vers 3a
Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren,
hetgeen daarin geschreven staat,
Er wordt hier een speciale zegen beloofd aan hen die ‘voorlezen’, dat is
onderwijzen, uitleggen. Zij die horen en bewaren (zie ook 22:7) wordt ook een
zegen beloofd. ‘Zalig’, is ‘gelukkig’. Hier (en in 22:7,10) wordt heel duidelijk
gesteld dat het hele boek profetie is. Dit betekent dat ook de brieven aan
de zeven gemeenten, welke wij vinden in hoofdstuk 2 en 3, een profetische
boodschap hebben. Profetie is Gods boodschap aan zijn volk tijdens een
periode van afval. Het getuigenis had gefaald en God zal een nieuw systeem
oprichten: het koninkrijk waarin Christus zal regeren.
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Vers 3b
want de tijd is nabij.
Andere teksten die spreken over de nabijheid van de komst van de Heer:
De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Rm13:12
De Here is nabij. Fp4:5
de komst des Heren is nabij. Jk5:8
de tijd is nabij. Op22:10

Het woord ‘tijd’ is hier ‘tijdstip’ of ‘gelegenheid’. Dit duidt op het moment
dat Christus gaat komen en deze wereld gaat regeren. Wij zien uit naar het
moment dat Christus zal komen om te regeren. Dan zal Hij tot zijn eer komen
en zal de wereld zijn heerlijkheid als Zoon des Mensen zien. Dat de tijd nabij
is, terwijl het toch lang duurt, moeten we zien in het licht van het geloof. De
mens die Jezus ‘verschijning liefheeft (2Tm4:8), heeft de liefde om te wachten
en voor hem zal het een korte tijd zijn. Geloof spreekt altijd van volhouden.
Voor het geloof is de tijd altijd nabij!

Vragen over Openbaring 1:4-11
1.

Zijn er nu 7 geesten? Zie vers 4

2.

Waarom zou ‘getrouwe getuige’ in vers 5 voorop staan?

3.

Wat betekent het dat wij ‘tot een koninkrijk’ zijn gemaakt? Zie vers 6

4.

Wie zijn ‘zij die Hem hebben doorstoken? Vers 7

5.

Wat is ‘de dag des Heren’ in vers 10?
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Openbaring 1:4-11
Openbaring is het boek van het einde. Gods plan komt tot volvoering. De Heer
Jezus Christus wordt aan de wereld geopenbaard. Hij zal zijn koningschap in
ontvangst nemen. Het mooie is dat Hij dan samen met zijn bruid, zijn ‘koningin’
wordt geopenbaard. Dit is zijn gemeente, ook wel een ‘koninkrijk’ genoemd in
vs5. Dit wordt bijv. beschreven in de volgende tekst;
wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met
verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons
getuigenis heeft geloof gevonden bij u. 2Ts1:10

Hij zal worden verheerlijkt in mensen! Om tot dit doel te komen, moeten er
nog een paar dingen gebeuren (1:3). Eén van die dingen is de toetsing en
de zuivering van de gemeente, voorgesteld in zeven gemeenten die destijds
in Asia waren. De Heer wordt in dit hoofdstuk voorgesteld als de Zoon des
Mensen die alles doorzoekt en beproeft.

Vers 4a
Johannes
Johannes is hier de profeet die schrijft aan zeven gemeenten. Het is heel
belangrijk om te weten waarom juist Johannes dit boek heeft geschreven.
Petrus had de bediening voor de besnedenen (joden, zie Gl2:8). Dit is niet het
thema van Op. Paulus heeft de bediening ontvangen om over de gemeente
te schrijven als voorwerp van Gods raad, minder als praktisch getuige op
aarde. Johannes schrijft in zijn brief over de wederkomst en de komst van de
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Antichrist. Hierbij ziet hij de gemeente als verantwoordelijk getuige van de
waarheid op aarde. Zo bezien omvat de gemeente velen die wel belijden dat
Jezus Heer is, maar geen leven uit God kennen.

Vers 4b
aan de zeven gemeenten in Asia:
‘Asia’ betekent ‘wereld’ wat al aangeeft dat dit niet zomaar toevallig zeven
willekeurige gemeenten zijn. Zeven is opgebouwd uit de getallen drie en vier.
Drie is het getal van de Schepper. Hij is niet alleen een drie-enig God (Vader, Zoon
en Heilige Geest), de mens bestaat uit ook uit drie: geest, ziel en lichaam. Vier
is het getal van de schepping; denk aan lengte, hoogte, breedte, diepte. Of aan
Noorden, Zuiden, Oosten en Westen. Schepper+schepping is drie+vier=zeven.
Dit betekent dat deze gemeenten de volheid zijn van wat God wil zeggen
over wat Hij bezig is te doen op aarde in de gemeente. Het stelt de totale
gemeente voor. Helaas hebben mensen verstoord wat Gods plan is, vandaar
dat de gemeenten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Totdat
de Heer terugkomt, vormen deze zeven gemeenten profetische schets van het
verloop van de christenheid onder verantwoording van mensen.

Vers 4c
genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven
geesten, die voor zijn troon zijn,
De zegengroet volgt, als in de meeste brieven van het NT. God wordt hier
voorgesteld zoals Hij in het OT zich ten opzichte van Israël heeft geopenbaard.
Het begint met ‘die is’, ook wel ‘Ik ben er’. Hij is ten eerst de God die er is voor
een ieder die gelooft. ‘Die was’ slaat op wat hij heeft gedaan voor de zijnen.
‘Die komt’ is de inhoud van Openbaring. Hier slaat deze beschrijving niet op
Jahweh, maar op de Heer Jezus Zelf! In 22:13 en 16 zien we dat Jezus hier
wordt bedoeld. De ‘oude van dagen’ uit Dn7:22 is Dezelfde als de Messias, de
Mensenzoon.
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Er wordt hier over ‘zeven geesten’ gesproken. Dit doet denken aan Js11:2, waar
zeven eigenschappen van de Geest worden beschreven. Hier wordt de Heilige
Geest niet als een goddelijk Persoon voorgesteld, maar als de kracht waarmee
God (Christus) zijn oordelen zal uitvoeren, te beginnen bij de gemeente. De
troon staat altijd in verband met regering en dus ook met oordeel. De zeven
Geesten doorzoeken en toetsen daarbij alles. Vergelijken we dit met 5:6 dan
wordt daar uitdrukkelijk gezegd dat deze zeven geesten gelijk zijn met de zeven
ogen van het Lam dat staand als geslacht in het midden van de troon is.

Vers 5
en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en
de overste van de koningen der aarde.
Jezus wordt hier niet voorgesteld in zijn betrekking tot de gemeente, maar in
die tot de aarde en haar mensen. Daar, op deze aarde, was Hij allereerst ‘de
getrouwe getuige’. Van dit woord voor getuige (Gr. martus) komt het woord
‘martelaar’. Hij is ook de trouwe getuige, daar waar de gemeente dit niet is
geweest. Hij is nu de eerstgeborene van de doden, de hoogste in rang in het
rijk van de opstanding. Straks zal Hij de overste zijn van de koningen van deze
aarde. Hier zien we Hij die was, die is en die komen zal (zie vers 7).

Vers 5b
Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed
Hier voegt Johannes er dit prachtige aan toe. De tijdsvorm in het Grieks is:
‘Hem die ons toen liefhad en ook nu nog altijd, ononderbroken liefheeft.’ Deze
liefde is o.a. tot uitdrukking gekomen toen Hij ons verloste door zijn bloed van
onze zonden. Dit heeft Hij gedaan met een doel, namelijk:
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Vers 6
– en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader
gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden!
Amen.
We zijn nu een koninkrijk geworden. Dit is niet hetzelfde begrip als het
koninkrijk waarover Christus regeert, maar hier wordt het koningschap van de
verlosten zelf bedoeld. We lezen bijv.:
Hij trekt van de rechtvaardige zijn ogen niet af, maar zet hen voor immer bij
koningen op de troon, zodat zij hoog verheven zijn. Job36:7
indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen. 2Tm2:12

Niet alleen ontvangen de trouwe gelovigen een koninklijke waardigheid samen
met Christus (zij vormen de bruid, zij die een hulp is die bij Hem past), ook
zijn zij tot ‘priesters voor zijn God en Vader’ gemaakt. Dit legt de nadruk op
het brengen van gebeden voor Gods aangezicht (zie 5:8), loven en aanbidden.
Johannes breekt uit in lofprijzing van Jezus, zoals Paulus dit ook wel doet in
Rm11:36.

Vers 7
Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben
doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja,
amen.
Het is heel belangrijk om te begrijpen dat hier Jezus wordt voorgesteld in zijn
relatie tot de wereld. In die hoedanigheid komt Hij met de wolken en zal elk
oog Hem zien. Dit lezen we ook in Mt24:30:
En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan
zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des
mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

Let op dit ‘zij’. Voor de mensen die in Hem geloven zonder Hem te zien (1Pt1:8),
komt Hij in een totaal andere hoedanigheid, wat we beschreven vinden in
1Ts4:13-17. De Zoon des Mensen komt in majesteit en met oordeel, en met de
wolken, de Heer komt in intimiteit en met zegen terwijl de gelovigen in wolken
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Hem tegemoet zullen gaan (hoewel er ook zegen is voor de wereld en oordeel
voor de gelovigen, zie Rm14:10 en 2Ko5:10). ‘Zij die Hem hebben doorstoken’
zijn de joden (zie Zc12:10-14 waar staat: ‘Zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij
doorstoken hebben’, dus Jahweh wordt gelijkgesteld met Jezus). Alle stammen
‘van de aarde’, kan ook worden vertaald met ‘van het land’, dat is Palestina.
Toch worden ook de heidenen inbegrepen, want het was een Romeinse
soldaat die Hem doorstak. In feite is iedere bewuste ongelovige iemand die
Hem doorstoken heeft, vandaar ook dat men over Hem zal weeklagen.

Vers 8
Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt,
de Almachtige.
De alfa en de omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet.
Hoewel de Here Jezus hier spreekt (zie 1:17), wordt Hij hier genoemd: Heer,
God, dat is Jahweh Elohim, de God van het oude Testament! In Js41:4; 44:6;
48:12 noemt Jahweh zich de eerste en de laatste. De Mens Christus Jezus die
komt, is Jahweh Elohim. ‘De Almachtige’ is de naam waarmee God zich aan
Abraham heeft geopenbaard (Gn17:1). De gekruisigde Mens is Dezelfde als
Jahweh die alle macht heeft in het universum.

Vers 9
Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk
en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord
Gods en het getuigenis van Jezus.
Johannes stelt zich eenvoudig voor als ‘uw broeder’, wat zijn nederigheid
toont. In Jh21:24 noemt hij zich ‘de discipel’, in 2Jh1 en 3Jh1 ‘de oudste’. Als hij
oud is, noemt hij zich ‘de broeder’. Hij is een ‘deelgenoot in de verdrukking’.
Rm8:17 zegt:
Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en
medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om
ook te delen in zijn verheerlijking.
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We leven nu in verdrukking en volharding, niet als heersers, maar als dienaren.
Johannes is ook een deelgenoot van het koninkrijk. Nu is dat niet, zoals
sommigen beweren, ‘doen wat Jezus deed’ in het genezen van zieken en
uitwerpen van demonen, alsof ze al koningen zijn. Het is nu dat onzichtbare
koninkrijk waar men door verdrukkingen en beproevingen, uiteindelijk ingaat
in het zichtbare koninkrijk (Hd14:22). Johannes was op het eiland Patmos ‘om
het Woord Gods en het getuigenis van Jezus’. Dit was zijn prediking waardoor
hij werd verbannen naar een onbewoond eiland. Iedere prediking van Gods
woord moet het getuigenis hebben van Jezus.

Vers 10a
Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren,
Johannes kwam in ‘vervoering des geestes’. Er staat ‘in de Geest’ (zie Hd10:10).
Dit betekent dat hij werd uitgetild boven het aardse, en in de werkelijkheid van
God kwam. Hij was ‘op de dag des Heren’. Dit kan betekenen:
1.
2.

De dag des Heren zoals in het OT en 1Ts5:2; 2Ts2:2; 2Pt3:10.
Des Heren dag, namelijk de zondag.

Het Grieks heeft kuriakè hèmera, ‘Heer-lijke dag’ terwijl hèmera tou kuriou
‘dag van de Heer’ is. In het eerste geval zou Johannes bedoelen dat hij werd
meegenomen naar de periode waarin de oordelen van God gaan losbreken,
hetgeen ook het geval is. Hoe het ook zij, op deze dag hoorde Johannes
allereerst een luide stem, als van een bazuin.

Vers 10b
en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin,
Dit doet ons denken aan 1Ts4:16
want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij
het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus
gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;
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De stem die Johannes zo goed kende, klonk nu als een bazuin, als de stem van
een Rechter, in plaats van een Goede Herder. Het is niet toevallig dat Johannes
achter zich een stem hoorde. Hij moet zich omdraaien om te zien Wie de
spreker is. Dit doet denken aan Jesaja 30:20-21:
De Here heeft u wel brood der benauwdheid en water der verdrukking gegeven,
maar uw leraars zullen zich niet meer verbergen, doch uw ogen zullen uw leraars
zien; en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren
achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.

Dit woord kwam tot Israël ten tijde van hun afwijking. Zo zal het woord dat
Jezus tot Johannes spreken gaat, gericht zijn tot de zeven gemeenten en hun
afwijkingen. Johannes is dus voor de hele gemeente een oog en een oor.
Iedere keer moeten wij ons omkeren (bekeren) en weer terugkeren naar Gods
Woord, de stem van de Heer Jezus. Zo keer ook Johannes zich om en leert
weer dat het Jezus is, die met zijn volmaakte ogen zien waar het verkeerd
gaat. Hij was op Patmos waarschijnlijk in zorg en gebed voor de gemeenten,
maar moest zich omkeren om te zien dat Het Jezus is die tussen de gouden
kandelaren wandelt. Hij is het die voor de gemeenten zorgt en hen liefheeft en
terechtwijst (zie 3:19). Dit vinden we precies zo in Js30:18:
Daarom verlangt de HERE ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich
verheffen om Zich over u te ontfermen, want de HERE is een God van recht;
welzalig allen die op Hem wachten.

Jezus verheft Zich en ontfermt zich over de zijnen om hen te bemoedigen die
op Hem wachten en hen te bestraffen die Hem ongehoorzaam zijn geworden.

Vers 11
zeggende: Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven
gemeenten: naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamum, en naar Tyatira,
en naar Sardes, en naar Filadelfia en naar Laodicea.
Johannes moest de hele boodschap van het boek zenden aan de zeven
gemeenten. Dit is wat hij ‘ziet’, namelijk de verschijning van Christus. We gaan
een volgende keer uitgebreid in op deze zeven, zodat we dit hier nu laten
rusten.
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Vragen over Openbaring 1:12-20
1.

Wat ziet Johannes het eerst? Zie vers 12. Wat betekent dit?

2.

Wat zou de gouden gordel kunnen betekenen? Zie vers 13

3.

Waarom valt Johannes als dood aan Zijn voeten? Vers 17

4.

Waarom noemt Jezus deze sleutels? Vers 18

5.

Wat zijn de engelen van de zeven gemeenten? Vers 20
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Johannes is op het eiland Patmos, waar hij een bijzonder visioen krijgt: Hij ziet
de Here Jezus in zijn heerlijkheid. Hoewel hij Hem kende, is dit wie Hij werkelijk
is: de heilige God die Mens werd. Zijn heiligheid spreekt van zijn oordeel.
Dit oordeel gaat hij in dit boek uitvoeren over deze goddeloze wereld. Maar
voordat dit gaat gebeuren, moet eerst de gemeente geoordeeld worden naar
haar verantwoordelijkheid. Christus wordt door Johannes gezien als in het
midden van de zeven kandelaren, dat zijn de zeven gemeenten die symbool
staan voor de hele geschiedenis van de christenheid.
Vers 12
En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik
mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren,
We zien hier een belangrijk principe: Eerst is er het horen en dan het zien.
We leven vandaag door het geloof in het Woord van God. Zodra wij doen wat
dit Woord zegt, gaan onze geestelijke ogen open. Johannes was midden in de
zorgen om de gemeenten van die tijd, maar als hij gaat ‘zien’ dan ziet hij zeven
gouden kandelaren. Ze stellen de zeven gemeenten voor (zie 1:20) en ook de
gemeente in zijn totaliteit. Goud is het beeld van Gods heerlijkheid en het
licht spreekt van de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Johannes werd
getroost door dit beeld, omdat het God is, die zijn gemeente bouwt.
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Vers 13a
en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon,
De Here Jezus is in het midden van deze gemeenten, die in werkelijkheid ook
een cirkel vormden. Hij is de spil, het Middelpunt van de gemeente van God,
alles draait om Hem. Johannes beschrijft Hem als ‘iemand de Zoon des mensen
gelijk’. De uitdrukking ‘mensenzoon’ vinden we in Dn7:13. Christus is mens
geworden om zijn gemeente te kunnen bouwen. Omdat Hij volmaakt mens is,
kan Hij volkomen met ons meevoelen als onze Hogepriester. In Lv24:1-4 staat:
De HERE sprak tot Mozes: Gebied de Israëlieten, dat zij tot u brengen zuivere
olie, uit gestoten olijven, voor de kandelaar, om voortdurend een lamp te laten
branden. Buiten het voorhangsel der getuigenis in de tent der samenkomst
zal Aäron die voortdurend verzorgen, van de avond tot de morgen, voor het
aangezicht des HEREN. Het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten.
Op de kandelaar van louter goud zal hij voortdurend de lampen verzorgen voor
het aangezicht des HEREN.

Hier zien we hoe de hogepriester er voor zorgde, dat de lampen van de
kandelaar voortdurend brandende hield. Zo is het Christus die ervoor zorgt,
dat de gemeente niet uitdooft. Het is pure genade, dat er nog een gemeente
is! Hij snoeide ook de pit af als deze te lang werd en de lamp ging walmen en
stinken. Zo kunnen wij, in plaats van de geur van Christus verspreiden, een
stinkende geur voortbrengen.

Vers 13b
bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord
met een gouden gordel;
Deze beschrijving leert ons veel over Jezus. In het Midden-Oosten droeg men
een lang kleed dat men omgordde tijdens de dag. Als er gewerkt was, werd
het kleed ‘ontgord’ en dit spreekt van rust. Christus hoeft niet meer te strijden.
Alles is volbracht om de gemeente te brengen tot het punt waar God naar
toe werkt: een hulp die bij Hem past. Johannes ziet Hem ook omgord met
een gouden gordel. Goud spreekt van de heerlijkheid van God. Hij heeft de
heerlijkheid ontvangen als ‘zoon des mensen’ waar Hij om bad in Jh17:2 en 5.
In deze heerlijkheid vervult Hij zijn dienst voor de gemeente. De gordel is ‘aan
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de borsten’ (niet meer om de middel, waar men het kleed omgordde) wat aan
het hart is, wat spreekt over zijn liefde voor ons. Zo draagt Jezus de gemeente
op zijn hart en vervult Hij zijn hogepriesterlijk werk.

Vers 14
en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen
als een vuurvlam;
In Dn7:9 spreekt Daniël over een ‘Oude van dagen’ wiens haren blank zijn als
witte wol. Daar gaat het over God, hier over Christus. Ze zijn één en dezelfde.
Wit spreekt van absolute reinheid en heiligheid. In Js1:18 staat dat onze
zonden zullen worden als witte sneeuw en wol. Zoals het Hoofd, Jezus heilig
is, zo ook zijn lichaam, de gemeente. ‘zijn ogen als een vuurvlam’ spreekt van
het reinigende, louterende van vuur en van het verterende ervan. De ogen van
Christus ontgaan niets. Ze zijn voortdurend gericht op de gemeente.
en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en
ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.
Hb4:13

Er is niets verborgen voor Hem.

Vers 15
en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en
zijn stem was als een geluid van vele wateren.
De voeten spreken van vaste grond. Koperbrons is een beeld van praktische
gerechtigheid. Denk aan het koperen brandofferaltaar, het koperen wasvat en
de koperen slang die Mozes moest oprichten. Beiden spreken over verzoening.
Door zijn gerechtigheid kan Hij verzoening brengen. Zijn voeten gloeiden en
waren fel verlicht, als in een oven gloeiend gemaakt. Hij werd beproefd in een
oven van beproevingen, maar was als mens, volmaakt in zijn wegen. Daarom is
alles onder zijn voeten gesteld. Als wij in Hem blijven, dragen we veel vrucht in
onze praktische levenswandel. Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren,
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wat spreekt van gezag. Wateren zijn een beeld van de volken, waar Christus
ook Heer over is. Straks zal deze stem bulderen:
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 Israëls. Joël 3:16

In zijn vernedering deed Hij zijn mond niet open (Js53:7), straks zal Hij zijn stem
verheffen!

Vers 16
En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een
tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar
kracht.
De zeven sterren zijn, volgens vers 20, de zeven engelen van de zeven
gemeenten. Dit spreekt van bijzondere mensen, dienstknechten (lett:
‘boodschappers’) van God (zie verder onder vers 1c). Deze boodschapper zijn
‘lichtdragers’ van het Woord van God, die Jezus in zijn rechterhand houdt,
wat spreekt van bescherming en leiding. Is het toevallig dat er vijf vingers
aan deze hand zitten en dat Jezus de gemeente bestuurt door een vijfvoudige
bediening? Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars (Ef4:11).
Hij zorgt er altijd weer voor, dat er mensen zijn die het licht van Gods Woord
verspreiden, hoe donker de tijden ook zijn. Zij verspreiden licht zoals sterren
dat doen (Fp2:15), maar Hij is Zelf de zon. De sterren verliezen onmiddellijk
hun glans als de zon opkomt. Paulus, Petrus, Johannes en Jakobus zagen dit
licht dat nu nog verborgen is, maar straks zal verschijnen in deze wereld. Het
tweesnijdend scherp zwaard spreekt van het oordeel dat Hij gaat uitvoeren
door het Woord van God. Eerst de gemeente, dan Israël en de wereld. Het is
een twee-snijdend zwaard: de ene kant is redding, de andere oordeel:
En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel
hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de
wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft
een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen
ten jongsten dage. Jh12:47-28
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Vers 17
En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn
rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de
laatste,
De Here Jezus wordt ons aan het begin van dit boek zo getoond, dat wij ontzag
gaan krijgen voor Hem. Dit is onze Heer en Meester. Hem mogen wij dienen
uit liefde en uit ontzag. Johannes valt als dood aan zijn voeten! Christus legt
zijn rechterhand op Hem, in wie hij de zeven sterren heeft. Hij heeft alles in
de hand en is een vertroostende Heiland. Johannes hoeft niet bang te zijn.
Christus is het begin en het einde. Hij maakt af waar Hij aan is begonnen, ook
in ons leven.

Vers 18
en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle
eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
Hij, de Zoon van God, de eeuwige, is dood geweest. Dit heeft Hij vrijwillig
gedaan voor ons! Als de Zoon des mensen is Hij levend tot in alle eeuwigheden.
Hij wandelt als de levende, die het leven geeft, tussen de gouden kandelaren,
wat de gemeente voorstelt. Wij worden opgeroepen om door Hem te leven
(Gl2:20). Dit is alleen mogelijk als wij in Hem blijven (zie Jh15:4). Wij hebben
niet de opdracht om vrucht te dragen, maar om met Hem, de levende,
verbonden te blijven in een relatie van vertrouwen.
Jezus heeft de sleutels van de dood en de het dodenrijk (Gr. hades). Dit
betekent dat Hij de macht heeft ontvangen om beiden in de poel van het vuur
te werpen (Gr. gehenna), Op20:14. Het dodenrijk is de plek waar de doden
zijn. De gelovige doden zijn in het paradijs.

Vers 19
Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen
geschieden zal.
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Dit is het sleutelvers in het boek Openbaring. We zien hier een driedeling.
Johannes moest schrijven aan alle zeven gemeenten:
1. wat hij had gezien (1:9-20)
2. wat is (2:1-3:22)
3. wat hierna zal gebeuren (4:1-22:21)
Ad 1. Johannes ziet de Here Jezus in zijn hemelse glorie. Hij is hier niet de
zachtmoedige mens op aarde, zoals Johannes Hem had gekend, maar de
verheerlijkte Zoon des mensen die het oordeel komt brengen.
Ad 2. De Here Jezus spreekt tot de zeven, toen bestaande gemeenten. Allen
ontvangen ze een oordeel. Deze zeven gemeenten vertegenwoordigen alle
gemeenten. Ze worden geoordeeld naar datgene wat ze hadden ontvangen.
Het is alsof de Here Jezus ze bezoekt en zegt: ‘Wat hebben jullie met je
verantwoordelijkheid als mijn getuige gedaan?’
Ad. 3 Johannes krijgt te zien wat er met Israël en de volken op aarde gaat
gebeuren voordat de Here Jezus komt om de erfenis (de aarde) in ontvangst
te nemen en zijn rijk er te vestigen. De zonde moet eerst ten volle openbaar
worden en de oordelen woeden over de aarde. ‘Hierna’ slaat op de toenmalige
en tegenwoordige aanwezigheid van de gemeente of kerk op aarde. Alles na
Op. 4 vindt dus plaats nadat de gemeente zijn tijd als getuige op aarde heeft
gehad.

Vers 20
Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand,
en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven
gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten.
Hier volgt de uitleg van de zeven sterren en kandelaren. Ze zijn in de rechterhand
van Jezus, wat we al hebben besproken. Het is een geheimenis. Dit betekent
dat het verborgen was, maar nu is geopenbaard aan hen die verlichte ogen
hebben ontvangen door de Heilige Geest. De volgende keer zullen we de
zeven gemeenten gaan bespreken en zien welke wonderlijke volgorde er is
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welke precies overeenkomt met de geschiedenis van de gemeente op aarde
tot vandaag.
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Vragen over Openbaring 2:1-7
1.

Over welke personen gaat het in vers 2?

2.

Welke ernst is er in vers 4? Wat zegt u dat persoonlijk?

3.

Hoe brengt de Here Jezus hen weer terug bij Zichzelf?

4.

Wat zijn de eerste werken uit vers 5?

5.

Wat stellen de Nikolaïeten voor in vers 6?

Openbaring 2:1-7
We hebben in de voorgaande studies gezien dat Openbaring gaat over het
openbaar worden van de Here Jezus. Dit zal gebeuren voor het oog van de
hele wereld. Hij zal dan rechtvaardig oordelen over de volken en zijn koninkrijk
oprichten. De gemeente zal dan met Hem verschijnen (zie o.a. 2Ts1:10). In de
eerste 3 hoofdstukken zie we hoe Christus aan Johannes verschijnt als de Zoon
des Mensen en hem de opdracht geeft te schrijven aan zeven gemeenten in
Asia. Christus gaat, voordat Hij zal verschijnen met de gemeente, eerst over
de gemeente oordelen. Zij zal eerst tot zuiverheid moeten worden gebracht
voordat ze met Hem zal verschijnen. Er is een aantal bijzondere dingen te
ontdekken als we het zendschrijven aan de zeven gemeenten nauwkeurig
bestuderen: Allereerst valt de structuur op die in elk zendschrijven bijna
dezelfde is:
1. de opdracht: “En schrijf aan de engel van de gemeente te…”
2. het karakter waarin de Heer zich voorstelt
3. de goedkeuring: “Ik weet…(behalve Sardes en Laodicéa) ”of
4. de afkeuring: “maar Ik heb tegen u..”( behalve bij Smyrna en Filadelfia)
5. de vermaning: “Bedenk/wees trouw/Bekeer u/ Houdt vast
6. de oproep: “Wie een oor heeft..”
7. de belofte: “Wie overwint...” ( in de laatste vier brieven zijn oproep en
belofte omgewisseld)
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Het bijzondere van deze zeven gemeenten is nu dat zij een profetische
verwijzing vormen naar zeven opeenvolgende fasen in de geschiedenis van
het christelijke getuigenis (de kerkgeschiedenis), vanaf het eind van de eerste
eeuw tot aan de opname van de gemeente.
Efeze: Het eerste verval van de kerk in de na-apostolische tijd. In Handelingen
20 waarschuwt Paulus daar al voor. Judaïsme dringt binnen.
Smyrna: De periode van grote christenvervolgingen in de 2e en 3e eeuw. De
laatste vervolgingen (door Romeinse keizers) duurde 10 jaar (zie de ’10 dagen’
in 2:10).
Pergamum: De periode waarin de kerk afhankelijk gemaakt wordt van de staat.
Constantijn de Grote was hier de hoofdoorzaak van (312-337).
Thyatira: Hieruit volgt de periode van de middeleeuwse kerk. Opkomst van
het pausdom. Pausen hebben veel macht maar ontaarden uiteindelijk in
afschuwelijk moreel verval.
Sardes: Afzetten tegen pausdom ontaardt uiteindelijk in het staats- en
volksprotestantisme sinds de 16e eeuw. Ontstaan vanuit de Reformatie, maar
verzandt in levenloos mensenwerk en traditionalisme.
Filadelfia: Uit de kerken van Sardes scheiden zich velen getrouwe gelovigen af.
Belangrijk is radicaal terugkeren naar de grondbeginselen van het N.T.
Laodicea: Ernstige afwijkingen van de Bijbel komen voor in de 20e eeuw onder
allerlei afscheidingsbewegingen zoals Jehova’s getuigen, Mormonen. Wat in
Filadelfia nog warm en liefdevol en getrouw was, is verworden in Laodicea tot
lauw en walgelijk christendom.

Vers 1a
Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze:
De eerste gemeente die wordt aangeschreven is Efeze. Het is niet toevallig,
omdat Efeze een type is van de wereld van vandaag. Ze was:
1.
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2.

Een belangrijke havenstad waar veel verkeer langstrok vanwege het
koopmanschap. Dit symboliseert de geldzucht.

4.

Het centrum van de godin Artemis (Latijns: Diana). De tempel van Artemis
stond in Efeze.

3.

Een broeinest van vertier en uitspattingen.

Deze Artemis (zie Hd19) was de godin van de liefde en van de vruchtbaarheid.
Dit symboliseert de afgoderij vandaag van de eigen lusten. Daarnaast was ze
de godin van de jacht. De liefde van de wereld heeft nooit rust en is altijd op
jacht naar meer genot en eigengericht plezier.
zij, die door geheel Asia en de ganse wereld als godin wordt vereerd. Hd19:27

Andere gestalten van deze godin zijn Astarte (1Sm31:10), de ‘koningin des
hemels (Jr7:18)’, Aphrodite (bij de Grieken), Isis (Egypte), Diana/Venus
(Romeinen) en Maria (Rooms Katholieken). Haar aanbidding gaat altijd
gepaard met mascottes en relikwieën zoals we ook in Hd19 tegenkomen. Zij is
de godin van het gevoel. Hoeveel gevoel en beleving staat er niet centraal in
onze kerken en gemeenten?

Vers 1b
Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de
zeven gouden kandelaren wandelt:
Midden in deze stad, in dit geestelijke klimaat, plaatst Christus zijn gemeente!
Hij wandelt tussen de gemeenten om te zien hoeveel licht er in de wereld
wordt verspreid. Deze gemeenten zijn kandelaren. Zelf hebben zij geen licht,
maar hun lampen staan symbool voor het Woord van God, bekrachtigd door de
olie van de Heilige Geest. Het licht is de Here Jezus zelf, dat is wat gemeenten
moeten verspreiden. Dan zal Jezus zichtbaar worden in deze wereld. Dat is het
doel van God met ons. De sterren, hebben we gezien in 1:20, zijn de zeven
vertegenwoordigers van de zeven gemeenten.
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Vers 2a
Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding
Jezus begint met: ‘Ik weet’. Hij heeft ogen als een vuurvlam (1:14) en ziet alles
wat er gebeurt in de gemeenten. Hij benoemt liefdevol dat wat er waarde
heeft voor zijn ogen. Er waren werken, er was inspanning en er was volharding.
Vreemd genoeg staat hier niet dat wat in 1 Tessalonicenzen 1 wel staat:
onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde
en de volharding uwer hoop op onze Here Jezus Christus voor het oog van onze
God en Vader. 1Ts1:3

Aangezien in vers 4 staat dat ze hun eerste liefde hadden verlaten, vermoed ik
dat er een begin was gemaakt met afwijken en dat er veel activiteit was, maar
niet meer ten diepste voor Hem alleen. De verschuiving vindt heel subtiel
plaats zoals we zullen zien. De gemeenten beginnen altijd met eerst de liefde
tot Hem te verliezen, waarna het snel bergafwaarts gaat.

Vers 2b
en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die
zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars
hebt bevonden;
Een ander kenmerk van deze gemeente was dat zij het kwaad niet konden
verdragen. Er was onderscheiding van geesten. Men wist wie de kwaden waren
en kon hen niet verdragen. Daarbij traden ze op tegen hen die beweerden
apostelen te zijn. Vandaag zien we ook weer dat bepaalde mensen beweren
van zichzelf iets te zijn. Zodra er ook maar iets van de heerlijkheid van de Here
Jezus wordt weggenomen en op mensen wordt gelegd, gaat het mis. Dit is
een groot probleem vandaag, dat mensen, die zichzelf ‘profeet’ of ‘apostel’
noemen, graag gezien willen worden (zie Mt6:1). Jezus leerde heel duidelijk
dat allen gelijk zijn (Mt23:8) en Paulus benadrukt in 1Ko3 heel duidelijk dat hij
maar een dienstknecht is. Helaas zijn in iedere kerkelijke richting wel ‘heersers’
opgestaan (zie vs6.).
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Vers 3
en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil en gij zijt niet
moede geworden.
Wat er ook nog bijkwam was hun lijden en hun volharding. Al hun lijden was
vanwege de naam van Jezus en toch waren ze niet moe geworden, ze bleven
doorgaan met Hem dienen in hun geduld.

Vers 4
Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.
Deze gemeente lijkt heel goed bezig te zijn en toch…! Ze hadden hun eerste
liefde verlaten. Het was niet meer alleen de Here Jezus die werd verkondigd,
aanbeden, geliefd en vereerd, maar er kwamen andere elementen bij. Ook
vandaag is dit uiterst actueel. We zingen en spreken niet meer alleen over
de Here Jezus, we prediken niet meer alleen over Hem, maar over God de
Schepper, de Eeuwige, of over allerlei methoden die wij moeten volgen om
te krijgen wat wij graag willen. De aandacht is niet meer onverdeeld op Hem,
maar ook op mensen (favoriete sprekers, aanbiddingsleiders), meningen,
regels en wetten. Het enige voedsel voor de gelovige is Christus Zelf!
Maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus…
2Pt3:18

Het moet in de gemeente gaan over Hem en niet over ons. Dit element staat
aan het begin van het schrijven aan de zeven gemeenten omdat dit het eerste
is wat meestal gebeurt! En het is in zeer veel gemeenten al gebeurd! Men ziet
het niet en heeft het niet door, maar het is nu aan de hand.

Vers 5
Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder)
uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van
zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.
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We weten dat de liefde de hoogste weg is (1Ko13). Zodra de liefde voor de
Here Jezus wegebt, zal de liefde tot elkaar ook minder worden. Dan zal men
van die hoge plaats vallen. De gemeente was in plicht vervallen en ongemerkt
afgedwaald van Christus zelf! Gelukkig wijst Hij het hen aan en roept hen op
weer de eerste werken te doen, die werden gedaan uit liefde tot Hem! In
Rm5:5 staat dat de liefde is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest.
We moeten in Hem blijven, opgroeien in de kennis van Hem. Als deze liefde er
is, hebben alle andere dingen hun waarde verloren.
Als de gemeente zich niet bekeert en weer Hem in het middelpunt zet, dan zal
de Heer de kandelaar van zijn plaats nemen. Hier is het beeld wat verschoven,
want ‘uw’ kandelaar, is het licht dat de gemeente verspreidt. Het getuigenis zal
verdwijnen en het effect op de omgeving zal geestelijk gezien nul zijn.

Vers 6
Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat.
‘Dit hebt gij’. Iedere gemeente heeft wel iets dat voor Christus aangenaam is
(behalve Laodicea). Merkwaardig genoeg, wordt dit positieve punt genoemd na
de berisping van het vorige vers. Het is vrij lastig wat er precies wordt bedoeld
met de uitdrukking ‘werken van de Nikolaïeten’. Zij waren de volgelingen van
Niko (‘heersen’) Laos (‘volk’). Zij leerden dat het enkel gaat om het innerlijke,
geestelijke en niet om de wandel. Geestelijk gezien, betekent het ook dat er een
groep is die heerst over het volk. Er zijn in de kerkgeschiedenis priesterstanden
(bisschoppen, kardinalen, pausen) ontstaan, maar ook dominees, gezalfde
leiders etc. Altijd weer negeert men de gelijkheid van ieder en dat wij elkaar
moeten dienen.

Vers 7
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie
overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs
Gods is.
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Deze uitdrukking over het horen staat aan het einde van ieder zendschrijven.
Bij de laatste vier gemeenten staat deze na de belofte. De overwinnaars zijn
diegenen die niet vallen voor de verleidingen die genoemd worden in deze
zeven aanschrijvingen. Zij ontvangen een bijzondere beloning. Hier wordt aan
hen het eten van de boom des levens beloofd, die in het paradijs van God
is. Hier wordt gesproken over een heel bijzondere intimiteit met Jezus. Hij is
in het paradijs van God, daar wordt Hij het ‘voedsel’ voor de overwinnaars.
Iedereen die Hem heeft aangenomen, ontvangt uiteindelijk het leven bij God,
maar voor de overwinnaars is er speciale intimiteit met Hem!
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Vragen over Openbaring 2:8-17
1.

Over welke personen gaat het in vers 9?

2.

Waar is de troon van de satan? Vers 13

3.

Wat houdt de leer van Bileam in? Vers 14

4.

Welk verval zie je als je 2:6 vergelijkt met 2:15?

5.

Wat is het verborgen manna? Vers 17

Openbaring 2:8-11
Het boek Openbaring is het ‘oordeelsboek’. Een groot deel beslaat de periode
die in de Bijbel wordt genoemd ‘De dag des Heren’. God gaat zijn Zoon in deze
wereld openbaren. Voordat het zover is, zal Hij zijn rechtvaardige oordelen
over deze wereld brengen. De gemeente is het onderwerp van deze eerste
hoofdstukken. Zij wordt voorgesteld als zeven gouden kandelaren te midden
waarvan Jezus wandelt om hen als eerste te beoordelen. Deze kandelaren
stellen zeven toentertijd bestaande gemeenten voor. Zij hebben de grootste
verantwoordelijkheid, dus zij zijn eerst aan de beurt om te worden beoordeeld.
In welke mate zijn ze trouw geweest aan wat Jezus in hen heeft gelegd? De
inhoud van dit zevenvoudige ‘zendschrijven’ heeft een drievoudige betekenis:
1.

Het is een boodschap voor een gemeente uit de tijd van toen.

3.

Het is een boodschap voor alle gelovigen van alle tijden.

2.

Het is een profetische boodschap die de geschiedenis van de kerk op
aarde beschrijft.

Vers 8
En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna: Dit zegt de eerste en de
laatste, die dood geweest is en levend geworden:
Profetisch gezien gaat dit schrijven over de periode van 170 tot 313 na
Christus. Smyrna stond bekend als handelscentrum voor kostbare specerijen
en balsemsoorten. ‘Smyrna’ betekent ‘Myrtenboom’ en ‘mirre’ (bitterheid).
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Mirre werd gebruikt om doden te balsemen, maar ook als welriekende reuk
bij het offeren op het reukofferaltaar. De periode waar het om gaat werd
getypeerd door lijden omwille van de naam van Jezus, vandaar de naam
‘bitterheid’. Van Efeze lazen we dat ze hun eerste liefde hadden verlaten (2:4).
Liet de Heer dit lijden toe om hen weer bij Hem terug te brengen? De Here
Jezus presenteert zich juist aan deze lijdende kerk als ‘de eerste en de laatste’
en Degene die dood is geweest en weer levend is geworden.

Vers 9
Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van
hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des
satans.
Jezus kent de situatie van iedere gemeente. Het wist van de verdrukking en hun
fysieke armoede (De Bijbel leert niet dat gelovigen materieel gezegend zullen
worden), terwijl ze rijk waren in Hem. Dit is precies het tegenovergestelde van
wat er staat over Laodicea die dacht rijk te zijn, maar juist arm was! (zie 3:17).
Smyrna ondervond laster van hen die beweerden dat ze Joden waren, maar
het juist niet waren. De naam ‘Jood’ betekent ‘godlover’. Zij waren echter een
‘synagoge van de satan’. Het slaat op de judaïsten, die uiterlijk vroom waren,
maar innerlijk haatten zij Christus. Zij lasterden de ware gelovigen, zoals de
gelovigen door alle eeuwen altijd het meest te lijden hebben gehad van de
kant van het naam-christendom. Het is de strijd tussen Kaïn en Abel. Heeft
Jezus niet voorspeld: ‘Men zal u uit de synagoge bannen’ (Jh16:2)? Er staat zelfs
dat de joden hen zullen doden omdat ze denken God een dienst te bewijzen!
Dit is het religieuze fanatisme, dat in feite de haat is van de duivel tegen het
zaad van God. Saulus is hier een treffend voorbeeld van.

Vers 10
Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen
uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een
verdrukking hebben van tien dagen.
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Dit lijden diende tot beproeving. Er werden gelovigen in de gevangenis
geworpen. In Op13:10 staat:
Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien
iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood
worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.

Het feit dat de (godsdienstige) wereld ons haat bewijst dat we niet van deze
wereld zijn, want dan zou de wereld het hare liefhebben (Jh15:19). Jezus
voorspelt dat Smyrna een verdrukking zal hebben van tien dagen. De grote
vraag is natuurlijk wat hiermee bedoeld wordt. Het kan slaan op de periode van
tien Romeinse keizers, het kan slaan op de tien jaar van vreselijke vervolgingen
onder keizer Diocletianus (303-313 n.Chr.). Het kan ook een symbolische
aanwijzing zijn voor een korte periode van lijden.

Vers 10b
Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.
De Here Jezus heeft niets tegen deze gemeente (net als Filadelifia). Hij roept
hen op trouw te blijven tot aan de dood, waarna ze de kroon des levens zullen
ontvangen. Dit is de beloning voor hen die in vervolging hebben volgehouden.
Jk1:12:
Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft
doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie
Hem liefhebben.

Hier zien we dus dat er beproeving moet komen, zodat mag blijken wie de
Heer echt liefhebben, zie ook Dt8:2-3. Dit hele thema is erg moeilijk, maar
1Pt1:6-7 zegt:
Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door
allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder
dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en
eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.
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Vers 11
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie
overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.
Het schrijven aan de eerste drie gemeenten sluit af met ‘Wie overwint’, maar
bij de laatste vier is de volgorde omgedraaid en eindigt het met ‘Wie een oor
heeft…etc.’. De Geest spreekt to de gemeenten, meervoud. De overwinnaars
leiden geen schade aan de tweede dood. Deze wordt beschreven in 21:8, de
poel van het vuur. Dit is de eeuwige dood, gescheiden van God. Uit de eerste
dood staan alle mensen op, ieder in zijn eigen rangorde. Uit de tweede dood
staat niemand meer op.

Vers 12
En schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum: Dit zegt Hij, die het
tweesnijdende scherpe zwaard heeft:
De derde gemeente aan wie Johannes moet schrijven is Pergamum(s).
Profetisch gezien is dit de periode van 313 tot 606 n.Chr. Pergamum heet nu
Bergama. Destijds was het de stad van het Hoge Gerechtshof. ‘Pergamum’
betekent ‘hoogte’ of ‘bolwerk’, een verwijzing naar de ligging op een
berghelling. Er was ook een bibliotheek met meer dan 250.000 perkamenten,
een universiteit waarvan de medische faculteit heel beroemd was. De grote
tempel van Zeus bevond zich daar ook.
*Efeze: licht te midden van een zondige wereld.
*Smyrna: volhouden te midden van vijandschap
*Pergamum: waakzaam te midden geestelijke vijanden. Zie vers 13. Het is het
‘bolwerk’ van de boze!
Jezus presenteert zich als ‘Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft’.
Dit duidt op het Woord van God (zie Hb4:12).
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Vers 13
Ik weet, waar gij woont, dáár waar de troon des satans is;
Satan had er zijn troon. Keizer Constantijn ‘bekeerde’ zich in 312 en
het christendom werd algemeen geaccepteerd. Destijds waren er drie
afgodstempels:
1.

Die van Zeus, de namaak van de Vader, gebouwd op een hoogte.

3.

Die van de afgod ‘Asklepios Sotur’, afgebeeld als slang. De afgod van de
geneeskunde. Men beweerde dat deze god alle ziekten kon genezen en
doden kon opwekken. De duivelse namaak van de Heilige Geest.

2.

Die van de Romeinse godin ‘Roma’, gewijd aan de Romeinse keizer, de
namaak van de Zoon die de ware ‘Kurios (Heer)’ is.

Vers 13b
en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend,
Jezus houdt de zijnen daar en haalt ze er niet uit. Dit is om te toetsen of we
ons werkelijk aan Hem vasthouden. De gelovigen in Pergamum hadden dat
gedaan. Ze hadden zich niet laten meeslepen door hun occulte omgeving en
vastgehouden aan de naam van Jezus! Dit houdt in (zie 2Tm2:19) dat men
brak met de ongerechtigheid en er niet aan meedeed. Evenmin hadden ze het
geloofsvertrouwen in Hem niet verloochend als het erop aankwam.

Vers 13c
ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood
werd bij u, waar de satan woont.
Antipas betekent ‘één tegen allen’. Hij was alleen tegen een overmacht. Hij
werd gedood. Hij stierf liever dan dat hij zijn Heer verloochende. Hij wordt
‘getrouwe getuige’ genoemd, net zoals Christus in 1:5!
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Vers 14
Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die
vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een
strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren.
Er waren sommigen, dus nog niet de hele gemeente (later wel), die vasthielden
aan de ‘leer van Bileam (=’verwoester van het volk’)’. De geschiedenis van
Bileam vinden we in Numeri 22 t/m 25. Hij kreeg de opdracht om Israël te
vervloeken, maar kon dat niet. Hij zegende hen tot drie maal toe, Uiteindelijk
heeft hij Israël verleid door te hoereren met de vrouwen van Moab. Toen
vervolging de kerk niet stuk kreeg (Smyrna), kwam de verleiding van binnenuit.
Er kwam vriendschap met de wereld. Lees Jk4:4.

Vers 15
Zo hebt ook gij sommigen, die op gelijke wijze aan de leer der Nikolaïeten
vasthouden.
Dat wat in Efeze nog werd gehaat (2:6), werd hier door sommigen omarmd.
Eerst waren het werken, nu was het een leer geworden. De overigen deden
hier weliswaar niet aan mee, maar duldden het wel. Daarom is een gemeente
altijd geroepen om waakzaam te zijn en niet het zuurdeeg te tolereren (zie
1Ko5).

Vers 16
Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen
voeren met het zwaard mijns monds.
De hele gemeente wordt opgeroepen om zich te bekeren, niet alleen de
sommigen. Het Woord zal hen oordelen.
Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt:
het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.
Jh12:48
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Vers 17
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie
overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte
steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand
weet, dan die hem ontvangt.
Het verborgen manna slaat op Christus Zelf, die via het Woord van God tot ons
komt. Een ‘witte steen’ werd in die tijden bij vele gelegenheden gebruikt, b.v.
-

Feestdagen werden aangegeven met een witte en rampdagen met een
zwarte steen;

-

Een gastheer kon aan zijn gast een witte steen geven met een boodschap
erop geschreven;

-

Een witte steen betekende in de rechtspraak vrijspraak en een zwarte
veroordeling

-

Bij wedstrijden kreeg de overwinnaar een tablet van witte steen met zijn
naam erop, zodat hij kon bewijzen overwinnaar te zijn. De nieuwe naam
is de unieke relatie tussen de gelovige en zijn Heer. Zoals Hij ons kent, zo
zal Hij ons noemen.
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Vragen over Openbaring 2:18-29
1.

Waarom zou de toevoeging ‘ogen als een vuurvlam’ in vers 1 staan?

2.

Wie zou kunnen worden bedoeld met ‘de vrouw Izebel’? vers 20

3.

Lees vers 22. Wat zegt dit over Christus als Degene die oordeelt?

4.

Geldt vers 23 ook voor gelovigen?

5.

Wat wordt bedoeld met ‘de morgenster’ in vers 28?

Openbaring 2:18-29
De vorige verzen stelden Jezus centraal als Diegene die het getuigenis voor zijn
naam op deze aarde beoordeelt. Dit getuigenis (vanaf de tijd van de apostelen
tot aan de komst van Christus) wordt gesymboliseerd door zeven gemeenten.
Iedere gemeente krijgt te horen hoe Hij over hen denkt. Wij kunnen van iedere
gemeente leren omdat ieder ‘type’ probleem actueel is. We zijn aangekomen
bij het vierde zendschrijven, aan de gemeente in Thyatira.
Vers 18a
En schrijf aan de engel der gemeente te Tyatira: Dit zegt de Zoon Gods, die
ogen heeft als een vuurvlam
Tyatira heet vandaag Akkisar en is gelegen in Turkije. ‘Tyatira’ betekent:
‘offerpoort’, ‘wierookgift’ en ‘verdorven geur’. Er werd toen op grote schaal
wierook gebrand voor afgoden. Profetisch gezien beschrijft dit zendschrijven
de periode vanaf 606 n.Ch. tot aan het einde van de Middeleeuwen, de
Reformatie in 1517. We zullen zien dat dit vierde zendschrijven gaat over het
Rooms-katholieke systeem, waar o.a. wierook en afgoderij een grote plaats
hebben ingenomen. Beelden, heiligenverering, lichaamsdelen die worden
vereerd, Maria-aanbidding, processies, de aflaathandel, de eucharistie, etc., er
zijn vele voorbeelden van te noemen. Jezus presenteert Zich als ‘De Zoon van
God, die ogen heeft als een vuurvlam.’ Hij is de eeuwige. De Zoon van God is
de belijdenis van Petrus waarop de gemeente is gebouwd! (Mt16:16). Dit zegt
wat in Tyatira, waar de gemeente op hele andere zaken is gebouwd. Hij is het
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die alle dingen ziet, de verborgen motieven van het hart, maar ook de praktijk
van de vele valse systemen.

Vers 18b
en zijn voeten zijn als koperbrons:
Alle dingen zijn onder zijn voeten gesteld (Hb2:8). Koper spreekt over het
gericht over de zonde, denk aan het koperen brandofferaltaar en het koperen
wasvat, dat reinigend was. Hij is voor ons tot zonde gemaakt en heeft alles
onder zijn voeten gesteld gekregen. Hij is de enige aan wie wij ons moeten
onderwerpen, niet aan mensen (lees: Pausen, Kardinalen, Bisschoppen,
dominees etc.)

Vers 19
Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en
uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste.
De werken worden overal genoemd, behalve bij de vervolgde gemeenten
(Smyrna en Pergamum). Hoewel de Heer de leer haat, weet Hij dat er in ieder
systeem trouwe kinderen van God actief zijn. Hij noemt hier ‘uw werken’, een
thema dat centraal staat in Tyatira. Hij vindt bij hen liefde, geloof, dienstbetoon
en volharding. Het valt op dat ‘hoop’ ontbreekt, precies wat er ook in de
periode van de Middeleeuwen ontbrak. Het gevolg van hoop is dat je een
vreemdeling en bijwoner bent op deze aarde, omdat je uitziet naar de komst
van Christus. De laatste werken zijn meer dan de eerste, wat duidt op de grote
nadruk in het Rooms-katholicisme op werken. Het zijn ‘uw werken’, menselijke
pogingen om zichzelf te verbeteren en heilig te maken. Een tragisch voorbeeld
is ‘zuster Bertken’ (1427-1514). Ze liet zich in een cel inmetselen waar ze 57
jaar in heeft gezeten. Dit typeert Thyatira (Rome), werken om de heiliging te
bereiken. Het werd steeds meer, let ook op het ‘uw’, ‘uw’ werken, terwijl het
gaat om ‘mijn’ werken, zegt Jezus in vs26.
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Vers 20
Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan,
Er wordt hier gesproken over de vrouw Izebel. Zij vond zichzelf een profetes,
maar Christus zegt dat zij dat niet was. Toch liet de gemeente haar begaan. Wie
is deze Izebel en wat wil ons dit zeggen? Izebel betekent: ‘kuise’ of ‘reine’. We
komen haar in de Bijbel voor het eerst tegen in 1Kn16:31:
Het minst erge was, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, de zoon van
Nebat, maar hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Etbaäl, de koning der
Sidoniërs, en ging de Baäl dienen en zich voor hem neerbuigen.

De verbintenis met Izebel zorgde voor: afgodendienst, droogte en
uiteindelijk profetenmoord (1Kn18:4). Gods oordeel volgde op de Karmel. De
Middeleeuwen werden geestelijk bepaald door het Rooms-katholicisme, dat
precies deze kenmerken droeg. Zij noemt zich de ‘moederkerk’. Monniken
leggen een gelofte af, dat zij ‘huwen’ met de kerk. Vandaar ook het celibaat.
De Schrift laat zien dat geestelijke systemen, vaak met een vrouw worden
vergeleken: Bruid van het Lam, Vrouw met de zon bekleed, de grote hoer en
hier Izebel.

Vers 20b
die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te
hoereren en afgodenoffers te eten.
Mensen die van zichzelf zeggen iets te zijn, moeten wij wantrouwen! Izebel
(reine, kuise) stelt Maria voor, die wordt aanbeden. Het RK-systeem, getypeerd
door haar focus op Maria, bracht velen er toe te ‘hoereren’, zich geestelijk
te verbinden met anderen dan Christus. Het is dan ook zeer typisch dat vele
elementen in de RK-kerk vrouwelijk overkomen: de schilderijen van Christus,
de kleding van de geestelijken etc. Men werd ook geleerd afgodenoffers te
eten. Men leert dat de hostie en de wijn letterlijk veranderen in het lichaam en
het bloed van Christus (transsubstantiatieleer).
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Vers 21
En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren
van haar hoererij.
In voorgaande zendschrijven zagen wij nog de oproep aan de gemeente zich
te bekeren. Hier zien we dat ook, maar er wordt bij gezegd dat zij zich niet wil
bekeren. De liefde van God geeft ieder mens tijd om zich te bekeren. Er komen
echter mensen in het getuigenis van God, die ‘onbekeerlijk’ zijn. Het systeem
van de RK-kerk is onbekeerlijk, maar Christus geeft het toch de tijd. Vandaag
de dag zien we een toenadering van de ‘dochters’ tot de ‘moeder’. Velen uit de
kerken gaan de ‘dialoog’ aan met de RK-Kerk die op haar beurt concessies lijkt
te doen om hen te winnen. Toch zal zij zich niet bekeren.

Vers 22
Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven,
breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren.
Deze tekst leert ons dat Jezus Zelf soms mensen ziek maakt als oordeel! Er
wordt gesproken over drie groepen mensen:
1.
Hen die met haar overspel bedrijven: Wedergeboren christenen die
meegaan in deze dingen.
2.

Haar kinderen, zie vers 23, de naamchristenen.

3.
De overigen in Tyatira, die deze leer niet hebben, zie vers 24, de
overwinnaars.

Er wordt hier gesproken over ‘haar’ werken. Naast ‘uw’ werken (vs19,23) wordt
ook nog gesproken over de werken van Christus (vs26). De werken van Izebel
zijn de vreselijkste systemen om maar in de hemel te komen, die de RK-kerk
heeft bedacht. Denk aan boetedoeningen, zelfkastijdingen, aflaathandel, etc.
Hier wordt de grote verdrukking genoemd, waar straks uitvoerig bij stil wordt
gestaan in 3:10. De grote hoer zal haar oordeel ontvangen, zoals geschreven
staat in Op17-19.
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En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en
zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur
verbranden. Op17:16

In 2Kn9:30-37 vinden wij de dood van Izebel, welke profetisch is en haar
eindvervulling heeft in Op17:6. Zij wordt niet gedood door een man Gods,
maar door Jehu, zoals de vrouw uit Op17 wordt gedood door de antichrist.

Vers 23a
En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven
‘Haar kinderen’: Is het typisch dat men spreekt van de ‘moederkerk?’ Diegenen
die consequent in deze dwaalleer blijven volharden van het RK-systeem, zullen
uiteindelijk de ‘dood sterven’, dat is de tweede dood, het eeuwige oordeel.
Hiermee worden ook de kerken bedoeld die uit de RK-kerk voortkomen. Lees
Op17:3-6:
En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten
op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had
zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken
en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand
een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op
haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon,
moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

Hier zien we dat uit dit systeem Babylon, het ‘eindstation’ van het
naamchristendom en van Izebel, vele naamkerken zijn voortgekomen.
In 2Kn8:18,26 en 11:1 zie we hoe Atalja, de dochter van Izebel, trouwde met
Joram en bijna het hele koninklijke geslacht doodde. Zo is zij een type van de
Antichrist.

Vers 23b
en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek;
en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.
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Het oordeel over deze kinderen zal laten zien aan alle gemeenten dat het ernst
is! Jezus doorzoekt nieren en harten en oordeelt de ongerechtigheid. Iedere
gelovige die dwaalt met de leer van Izebel, zal van ‘ziek’, naar ‘verdrukking’
naar ‘dood’ worden gevoerd. Dit is het oordeel van Christus. Hij is hier niet in
het karakter van de liefdevolle, maar in het karakter van de ‘uitvoerder’ van
oordelen over zonde. Ieder zal op zijn werken worden afgerekend.

Vers 24
Doch Ik zeg tot u allen, die voorts te Tyatira zijt, en deze leer niet hebt en die
niet, gelijk zij zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen: Ik leg u geen
andere last op.
Er zijn gelovigen die niet de leer van Izebel aanhangen. De overigen hadden
de diepte van de satan leren kennen! Hoe tragisch is het dat Efeze van grote
hoogte was gevallen en dat men hier bij de diepte van satan is uitgekomen!
Christus legt hen geen andere last op, wat wij vaal wel doen met mensen: ze
moeten nog gedoopt worden, ze moeten in tongen spreken, etc. Wij willen
mensen onze kennis op hun schouders leggen, maar Jezus zegt dat Hij hen
geen andere last oplegt.

Vers 25
Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.
Zoals in de dagen van Elia is er ook hier sprake van een overblijfsel. Zij worden
opgeroepen vast te houden aan de verkondigde Christus, het evangelie van
de behoudenis. Het Woord bewaren (zie Jh14:23) en vasthouden is een
voorwaarde voor overwinnen! Zie 1 Ko15:2 en Ko1:23. Dit doen wij totdat Hij
komt. Men krijgt deel aan zijn wederkomst.

Vers 26
En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht
geven over de heidenen;
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Het vasthouden van dat wat Christus heeft gedaan is typerend voor
overwinnaars. Niet vertrouwen op eigen werken, maar op zijn volbrachte
werk. Dit moeten wij tot het einde toe bewaren en ons niet laten afbrengen
van Hem (zie Ko1:23). Deze overwinnaars zullen met Hem regeren, macht
ontvangen over de volken (zie ook 2Tm2:12). Dit zal zijn in het 1000-jarige
vrederijk waarin zij zullen heersen met Christus.

Vers 27
en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij
verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb,
Dat wat in Ps2:9 specifiek van de Messias wordt gezegd, en in Op12:4 over
‘het kind’, is het deel geworden van de overwinnaars. Het komende koninkrijk
is het terrein van macht en gezag van gelovigen. Nu is het: nederig zijn, niet
heersen of de aandacht vestigen op onszelf.

Vers 28
en Ik zal hem de morgenster geven.
De ‘morgenster’ wordt ook genoemd in 2Pt1:19 en Op22:16. In beide gevallen
doelt deze term op Christus. Hij die als de zon der gerechtigheid zal opgaan
voor Israël, zal eerst als de morgenster komen voor de gemeente. Zoals
Henoch, de zevende van Adam, beeld van de zevenvoudige kandelaar, de
gemeente werd weggenomen voor de zondvloed, zo zal de gemeente voor
de grote verdrukking worden weggevoerd, de Heer tegemoet. De tiende van
Adam is Noach, beeld van Israël, dat de gereinigde aarde zal beërven.

Vers 29
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Deze gemeente is de eerste die niet in haar geheel wordt opgeroepen om
zich te bekeren. Het Rooms-katholieke systeem zal er blijven tot aan de komst
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van de Here Jezus. Efeze, Myrna en Pergamum zijn profetisch gezien, voorbij,
maar Tyatira zal bestaan tot aan de komst van Jezus! Daarom vinden wij de
oproep van vers 29 na de oproep ‘Wie een oor heeft,…etc.’. Vanaf hier worden
de individuele gelovigen aangesproken omdat in iedere kerk/systeem wel
oprechte gelovigen aanwezig zijn. De eerste drie gemeenten bestonden vooral
uit wedergeboren gelovigen die verkeerde elementen toelieten. Vanaf Tyatira
is het andersom: het zijn naamchristelijke systemen geworden, waarin enkelen
zijn die wedergeboren zijn. Gemeenten in hun totaliteit zijn afgevallen, maar
daarbinnen is een ‘overblijfsel’.

Vragen over Openbaring 3:1-13
1.

Wat kan er bedoeld zijn met ‘het overige?’ vers 2

2.

Wat is ‘wakker worden’ in vers 3?

3.

Is kleine kracht in vers 8 positief of negatief bedoeld?

4.

Leren we uit vers 10 dat de overwinnaars niet door de grote verdrukking
gaan?

5.

Wat is de kroon uit vers 11?
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We komen nu toe aan het vijfde en het zesde zendschrijven van Johannes.
De Here Jezus dicteert hem deze brieven om de gemeenten te bemoedigen
en te corrigeren. We weten dat er een profetische lijn wordt geschetst die ons
langs de hele geschiedenis van het christelijke getuigenis op aarde leidt. Na de
donkere periode van de Middeleeuwen, beheerst door het Rooms-katholieke
systeem (Tyatira), zijn we nu aangekomen bij wat daar uit voortvloeide: de
Protestantse kerken (Sardes).
Vers 1
En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven
Geesten Gods en de zeven sterren heeft:
Sardes lag meer landinwaarts dan Tyatira en was de hoofdstad van Lidië.
Het was een zeer weelderige stad met prachtige paleizen en mooie huizen.
Vanaf het tijdperk Tyatira (606v.Ch) begon de gemeente een vermenging te
zijn van wedergeboren gelovigen en naamchristenen. ‘Sardes’ betekent:
‘overblijfsel’. Sardes komt van de Sardius-steen, die van buiten prachtig was,
maar van binnen koud en hard. Schijn, maar geen ‘zijn’. Een handvol vertrok
uit Tyatira, de RK-Kerk wat we vinden bij de Hervorming vanaf 1517. Het
gewone volk kreeg weer toegang tot de Bijbel! Er is weliswaar niets meer van
Izebel te vinden in Sardes, toch is deze gemeente ‘dood’. Christus presenteert
zich als Hij die de zeven geesten van God heeft, de volheid van Gods Geest.
Hij geeft daarmee aan wat er ontbrak: Ze hadden niet de Geest van God. Ze
waren dood ondanks de naam dat ze leefden. Hij heeft ook de zeven sterren,
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die de bijzondere dienstknechten van God voorstellen, de volle apostolische
bedieningen. Hiermee geeft Hij aan dat deze mensen nodig zijn in Sardes om
hen het volle Woord van God te komen brengen door de kracht van de Heilige
Geest (zie Ef4:11). Deze moeten in de hand van Christus zijn, niet door mensen
aangesteld.

Vers 1b
Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood.
Hoewel de Hervorming hoopvol begon, met de prediking van rechtvaardiging
door het geloof, werd het Protestantisme een werk van mensen. De kerken
werden genoemd naar de namen van de Hervormers, Luthers, Calvinistisch
etc. Andere kerken dragen namen als: ‘Gereformeerd’, ‘Hervormd’, maar
innerlijk was men dood (individuele gelovigen uitgezonderd). Het waren ‘uw
werken’, de oude mens werd opgepoetst om godsdienstig te zijn, in plaats van
de nieuwe wedergeboren mens uit God. Er wordt dan ook geen vermelding
gemaakt van dwalingen, vervolgingen, verdrukkingen of andere werkingen
van satan; men was dood en geen voorwerp van zijn aanvallen. Stond het
woord ‘werken’ centraal in Tyatira, hier is het ‘naam’. Het gaat erom naar Wie
je genoemd wordt en niet om onze eigen etiketten. Het is daarom dat Paulus
schrijft: ‘Wij verkondigen niet onszelf’ (2Ko4:5). Onze roem is alleen de naam
van Christus. ‘Zijn’ in plaats van ‘schijn’. Christus wijst in liefde aan dat zij dood
zijn en roept hen tot het leven. ‘Zoek Mij en leef’ (Am5:4). Zo is het thema
van deze brieven iedere keer weer: keer terug tot de volheid van Christus en
bekeer je van je huidige situatie.

Vers 2
Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb
geen van uw werken vol bevonden voor mijn God.
Hier staat ‘word waakzaam’, ‘word wakker’. Men is ingeslapen en heeft dit
niet in de gaten. Men is dood en er was het ‘overige’ dat ook dreigde dood
te gaan. Men had immers gerechtigheid door geloof geleerd. Maar ook dit
begon te verdwijnen bij de opkomst van de vrijzinnigheid. Met ‘overigen’
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kunnen ook mensen zijn bedoeld trouwens, die dreigden ten onder te gaan in
uiterlijkheden. Daarnaast was men niet wakker als het ging om de wederkomst
van Christus (zie volgende vers). Er was geen enkel werk dat voor God vol
werd bevonden. Het was alles uiterlijk, zonder leven. Die mensen die nog
wel gerechtvaardigd waren door geloof, vertoonden weinig tot geen vrucht
vanwege gebrek aan juiste prediking.

Vers 3
Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en
bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij
zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.
Men had het ontvangen via de Schrift, de leer van de apostelen (Hd2:42). Zo
werd Maarten Luther bepaald bij de rechtvaardigmaking uit geloof. Denk terug
aan hoe dat is ontvangen en bekeer je. Onderwerp je weer aan het Woord van
God! ‘Bewaar het’ slaat op Gods Woord. ‘Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn
Woord bewaren (Jh14:23)’. Zie ook 1Tm6:20. Als de gemeente niet wakker
wordt dan zal Jezus komen als een dief. We weten dat Hij (als een dief) de schat
weg komt nemen: de gemeente bestaande uit wedergeboren mensen. De
naamchristenen blijven achter. Waakzaamheid is een automatisch gevolg van
de liefde tot Christus: ‘Kom spoedig Heer’. Christus zal het naamchristendom
overvallen (er staat lett: ‘tot u zal komen’) met zijn komst. Eerst komt Hij als
een dief om de bruidsgemeente weg te nemen, dan komt Hij om de grote hoer
(zie Op17), het naamchristendom te oordelen.

Vers 4
Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben
bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het
waardig zijn.
Hier staat enkele ‘namen’ in Sardes. Er zijn vandaag in iedere gemeente
wedergeboren christenen, het geheel is altijd een vermenging. In iedere
gemeente zijn mensen die ‘hun klederen niet hebben bezoedeld’. Er was is
besmetting van dwaalleer en zonde in hun leven. We zullen zien dat hieruit de
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‘Filadelfia-gemeente’ ontstond. Zij zijn het ‘waardig’ niet vanwege hun eigen
prestatie, maar omdat zij ‘in Christus’ zijn. Zij zullen ‘overkleed’ worden met
een nieuw lichaam (2Ko5:4) en met Christus ‘wandelen’.

Vers 5
Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn
naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam
belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
De overwinnaars die werkelijk leven met de Here Jezus, hebben geen
behoefte aan uiterlijke namen. Ze hebben er wel behoefte aan dat hun naam
geschreven staat in het boek des levens. Dit is het boek waarin alle mensen
staan geschreven die leven uit God hebben ontvangen (zie Fp4:3). Is het niet
toevallig dat het Protestantisme werkt met namenregisters? Zij zullen het
opstandingslichaam ontvangen, de witte klederen. Daarbij zullen hun namen
worden beleden voor de Vader en de engelen door de Zoon! Dit heeft Jezus
ook beloofd in Mt10:32 aan diegenen die zijn naam belijden voor de mensen.

Vers 6
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Hier weer de aansporing aan diegenen die geestelijk kunnen horen dat wat de
Geest (let op: Christus spreekt, maar de Geest betuigt het aan de gemeenten)
aan ieder te zeggen heeft d.m.v. dit zevenvoudig zendschrijven.

Vers 7
En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia:
Uit Sardes, het Protestantisme, de grote kerken, traden rond 1830 velen uit.
Zij vormden Filadelfia, dat ‘broederliefde’ betekent. Dit laat zien dat men
samenkwam op grond van het gemeenschappelijke leven (broeders en zusters)
en niet op grond van organisaties. Het stadje ressorteerde destijds onder het
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stadsbestuur van Sardes. Dit geeft geestelijk al aan wat deze gemeente is: een
kleine groep die ontvlucht is uit Sardes. Zowel de Rooms (en Grieks-) katholieke
kerken als de protestantse kerken zullen blijven bestaan tot aan de komst van
Christus. Dit geldt ook voor Filadelfia en Laodicea. Er ontstonden geestelijke
opwekkingen doordat mannen als Bunyan, Wesley, Whitefield, Spurgeon,
Moody, Darby etc. weer terugkeerden naar de principes van de Schrift en de
uiterlijkheden overboord gooiden.

Vers 7b
Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en
niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent.
Christus presenteert zich aan deze trouwe, kleine kudde als de Heilige en de
Waarachtige. Het kenmerk van deze gemeente is dat zij Christus centraal stellen
in hun prediking en levens. Zij verkondigen en kennen Hem als de Heilige en de
Waarachtige. Buiten Hem is er niets aantrekkelijks voor Filadelfia. Heiliging en
waarheid kenmerkt hen. Heel kenmerkend is ook dat de staat Israël gevormd
is in de tijd van deze gemeente als een voorbode voor de komende Koning.
‘De sleutel Davids’ slaat op zijn troon, zijn Opvolger Christus Jezus. Hij opent
wegen en sluit deuren om het grote doel te bereiken: het herstel van Israël.

Vers 8
Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht
gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt
mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
Ook hier wordt gesproken over werken. Er was een geopende deur gegeven.
Zodra men blijft onder de leiding van Gods Geest, opent Hij deuren. Geen
menselijke pogingen, maar d.m.v. de Heilige Geest. Er was kleine kracht. De
vraag is of dit een positief of negatief punt is. Ik denk het eerste; het gaat
erom dat we zelf weten kleine kracht te hebben, zodat Hij groter wordt. Juist in
deze eindtijd is het zo belangrijk zwak te zijn en alles van Hem te verwachten.
Geen menselijke krachtpatserij, ook geen nep-geestvervulling, maar zwak zijn.
Hoewel Sardes de naam had dat zij leefde, hielden de mensen in Filadelfia
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vast aan de naam van de Here Jezus. De naam ‘Filadelfia’ komt van de stichter
‘Philadelphios’, een bijnaam van Attalos, de Pergameense koning die de stad in
154 v.Ch. had gesticht. De naam van haar Heer dragend was dus niet toevallig!
Ze hadden twee kenmerken die hier worden genoemd:
1.
Gij hebt mijn woord bewaard. Dit is hoe deze gemeente heilig en
waarachtig was; het vasthouden aan de Bijbel, Gods Woord. ‘Bewaren’
betekent onder druk toch blijven verkondigen en gehoorzamen. Zie Jh17:6
2.
Gij hebt mijn naam niet verloochend. Het Woord heeft bij hen altijd
betrekking op de naam van Christus. Aan Hem klampen zij zich vast, aan de
zegeningen die zijn verbonden aan zijn naam.

Vers 9
Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij
Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen
en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad.
Hier belooft Jezus dat Hij sommige Joden zal geven die zich bekeren op de
dienst van de gemeente in Filadelfia. Zij kwamen samen in synagogen, die hier
‘van de satan’ blijken te zijn. Dat zien we ook in het boek Handelingen als de
haat zich van daaruit openbaart tegen de prediking van Christus (Hd13:45;
14:19; 17:5). Ze zeggen dat zij ‘joden (=Godlovers)’ zijn, maar dit zijn ze niet;
ze liegen. Doordat sommigen zich bekeerden, gaf Christus hen een geopende
deur en ook opende Hij met de sleutel van David de harten van sommige
Israëlieten. Zij moesten erkennen dat God ook heidenen liefhad. Hierin lag de
pijn bij de Joden, dat ze niet konden geloven dat Gods heil naar de heidenen
was uitgegaan. Vandaar ook de tekenen van de talen (1Ko14:22).

Vers 10
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik
u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal,
om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.
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Een andere vertaling zegt: ‘Omdat u het woord van mijn volharding hebt
bewaard’. Het betekent dat deze gemeente bleef volharden in het uitzien
naar de komst van Christus. Omdat zij bleven volhouden, belooft Jezus hen te
bewaren voor de ‘ure der verzoeking, die over de hele wereld komen zal’. We
moeten goed begrijpen wat hier staat. Er wordt hier gesproken over de grote
verdrukking, waar de Heer in Mt24:21v. over spreekt. Dit is een speciaal ‘uur’
van beproeving. Er staat ook dat deze is bedoeld om ‘te verzoeken, hen die op
de aarde wonen’. Er staat eigenlijk ‘hen die hun wortels in de aarde hebben’,
aardsgezinde mensen dus. De ware gelovigen worden bewaard voor het uur
van de verzoeking, dus gaan voor deze grote verdrukking de Heer tegemoet in
de lucht! We weten dat de grote verdrukking drie en een half jaar zal duren,
misschien dat het ‘uur van de verzoeking’ ook de eerste drie en een half jaar
omvat zodat het niet helemaal op dezelfde periode hoeft te slaan. Voor de
uitleg van de zeven en de drie en een half jaar, zie uitgebreid onder 11:2.

Vers 11
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
Deze gemeente ziet uit naar de komst van Christus, zoals door de Bijbel
aangegeven (1Ts4:13-17). Zij zullen ook een kroon ontvangen vanwege hun
trouw aan de Heer. Daarom is de opdracht: vasthouden en niet streven naar
meer. We hebben alles ontvangen en moeten daarin opgroeien (2Pt3:18).

Vers 12
Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij
zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods
en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel
nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.
Aan de overwinnaars worden verschillende beloften gedaan. Dit zijn er zeven:
1.
2.

Een geopende deur
Sommigen uit de synagoge van de satan
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3.
4.

Bewaring voor de ure der verzoeking
‘Ik kom spoedig’

5.
Gemaakt worden tot een zuil in de tempel van God. Dit slaat op
dat wat een overwinnaar laat zien: een monument, een zuil te zijn van Gods
genade. Zie hiervoor ook 2Kr3:15.
6.
Hij zal daar niet meer daaruit gaan. Voor eeuwig zal de gemeente
de heerlijkheid van Gods genade tentoonspreiden in het hele universum. Zij
zullen stralen als de zon (Dn12:3; Mt13:43; Ef1:12).
7.
De drievoudige naam. De naam van de God van Christus, de naam van
het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe naam die Christus zal ontvangen. ‘Naam’
betekent ‘wezen’, dus weerspiegelen wij het wezen van God, de gemeente en
Christus Zelf in zijn eeuwige hoedanigheid. Niemand kent die naam nog. Het
is ook nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn (1Jh3:2). Tegenwoordig heet
Filadelfia ‘Allasher’ wat ‘stad Gods’ betekent. Dit is merkwaardig, aangezien
Jezus hier zegt dat Hij de naam van de stad van God op hen zal schrijven.

Vers 13
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Ook hier weer de afsluiting waar we al over hebben gesproken.

Vragen over Openbaring 3:14-21
1.

Waarom is lauw erger dan koud? Vers 15-16

2.

Wat zegt deze gemeente en wat is zij? Vers 17

3.

Waarom moet men de ogenzalf kopen? Vers 18

4.

Wat is maaltijd houden in vers 20?

5.

Op welke troon is Christus nu gezeten? Vers 21
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We zijn aangekomen bij het zevende en laatste zendschrijven van Johannes
aan de gemeenten in Asia. De voorlaatste was gericht aan Philadelphia, die
de gemeente typeert van kleine kracht, maar vasthoudend aan Gods Woord
en de naam van Christus. Profetisch gezien was dit de opwekking die rond het
jaar 1820 begon en ervoor zorgde dat velen de kerken verlieten en rondom
een geopende Bijbel samenkwamen zonder onderscheid in geestelijke positie,
gericht op het kennen en verkondigen van Jezus en het actief verwachten
van zijn wederkomst. Nu richten we ons op een totaal ander type gemeente:
Laodicea.
Vers 14a
En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea:
Laodicea was een trotse, rijke handelsstad. Na de aardbeving van 62 n.Ch.
accepteerden de stadsbestuurders geen hulp van buitenaf. De stad beschikte
over banken en hun gouden munten waren van hoge kwaliteit. Er was een
textielindustrie die zwarte wol produceerde. Tenslotte stond hun oogheelkunde
in hoog aanzien. De Here Jezus komt op deze dingen terug in dit schrijven,
goud, witte klederen en ogenzalf. In 1402 werd de stad totaal verwoest als een
voorbode voor het komende oordeel. De naam ‘Laodicea’ betekent ‘volk dat
rechten opeist’. Men handelt naar dat wat de mens wil. We lezen in 2Tm4:3
dat de mensen in de laatste dagen de gezonde leer niet meer zullen verdragen
en zich leraars bijeen verzamelen die ze zelf willen zodat hun gehoor gestreeld
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wordt. In Laodicea is veel te vinden, behalve Christus Zelf. Hij staat buiten de
deur (zie vs20).

Vers 14b
Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der
schepping Gods:
Christus presenteert zich aan Laodicea allereerst als de ‘Amen’. Dit woord
‘amen’ (‘het is zo’) wordt gebruikt als afsluiting, ter bevestiging. Laodicea is de
laatste gemeente in profetisch opzicht. Zij is de gemeente zonder Christus die
er zal zijn nadat de gelovigen zijn weggenomen van deze aarde. In 1Kn1:36;
Jr11:4,5; 1Ko14:16 zien we voorbeelden van dit woordje ‘amen’. Christus is
de bevestiging, het ‘ja en amen’ van God. Hij volvoert Gods Woord. In Hem
zijn alle beloften van God zowel ‘ja’, als ‘amen (2Ko1:20)’. Dit moest Laodicea
als eerste weten, met hun eigen trots en ingebeelde rijkdom. Christus noemt
zich hier ook ‘de getrouwe en waarachtige getuige’. Hij heeft in zijn leven de
Vader geopenbaard in Woord en daad. Dat wat Laodicea niet deed, door af te
vallen van Gods Woord, dat heeft Christus wel gedaan. Hij is ook het begin van
de schepping van God, de oorsprong, zoals we o.a. lezen in Ko1:15-16. Hij kan
ieder mens tot een nieuwe schepping maken, dat wat in deze gemeente nodig
was, want zij waren ellendig en arm.

Vers 15
Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud
of heet!
Er heerste in deze gemeente een geestelijke lauwheid die kenmerkend is
voor onze tijd. Er is veel activiteit (‘werken’), maar ze worden niet gedaan
uit liefde voor Christus. Het is een gewoonte geworden, godsdienstigheid.
Lauw zijn heeft te maken met wel de dingen horen, omdat de Bijbel nog wel
opengaat, maar er niet door geraakt worden. Men wordt er niet koud of
warm van. Deze ‘Laodicea-geest’ is overal te bespeuren in onze hedendaagse
gemeenten en kerken. De Here Jezus heeft liever koude of hete gelovigen dan
lauwe! Een andere gedachte is dat dit ‘lauw-zijn’ aangeeft dat deze gemeente
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niet is gebleven in Christus. ‘Heet’ is het vervuld zijn met de Heilige Geest,
wat het doel is. ‘Koud’ is onwetend. Dit laatste is minder erg dan lauwheid.
Onwetenden kunnen bekeerd worden, maar deze gemeente had het geweten
en had Christus buiten de deur gezet. In Lk24:44v. Zien we dat Christus de
Schriften opent om de harten in vuur en vlam voor Hem te zetten. Dat is het
middel voor ons om ‘heet’ te blijven voor Hem. ‘Lauw’ is afdwalen van dat wat
er geschreven staat en gaan leven vanuit eigen gerechtigheid, eigen bronnen.

Vers 16
Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond
spuwen.
Het oordeel over lauwheid is dat Jezus hen uit zijn mond zal spugen. De
omgeving van Laodicea stond ook bekend om zijn warmwaterbronnen. Water
dat lauw is, is niet te drinken. De Here Jezus gebruikt dit voorbeeld om aan
te geven dat geestelijke lauwheid Hem een gruwel is. De Emmaüsgangers
zeggen in Lk24:32: ‘Was ons hart niet brandende in ons, toen Hij onderweg
tot ons sprak, toen Hij ons de Schriften opende’? Heet is, geestelijk gezien,
vol liefde zijn voor Christus, die ons via de Schriften, door de Heilige Geest
wordt voorgesteld. Als we ontdekken dat we lauw zijn, moeten we naar Hem
terugkeren.

Vers 17
Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en
gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en
naakte,
Na het ‘zeggen’ van Christus, ‘zegt’ Laodicea ook iets. Ze spreken tegen, omdat
ze zich beroepen op hun eigen rijkdommen. Dit doet denken aan Hosea 12:9:
Maar Efraïm zegt: Waarlijk, ik ben rijk geworden, ik heb mij rijkdom verworven;
in al mijn vermogen vindt men bij mij geen ongerechtigheid die zonde zou zijn.

Er staat niet ‘wij zijn rijk’, maar ‘ik ben rijk’. Dit toont het individualisme van
onze tijd. ‘Ik heb mij verrijkt’. Dit laatste is wel heel triest als je bedenkt dat
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we door God in Christus zijn gezegend met alle geestelijke rijkdommen (zie
Lk12:21: ‘rijk in God’ en Jk2:5: ‘rijk in het geloof’). Het is alles uit genade,
terwijl Laodicea zegt: ‘Dat hebben wij zelf gedaan’. Dit is zo typisch voor
veel gelovigen: ‘Wat heb ik eraan?’ Het ‘ik’ is de maatstaf. Men zoekt naar
de geestelijke ‘kicks’ en weet niet dat men arm en ellendig is. De Here Jezus
noemt 5 kenmerken: ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Men kan pas
rijk zijn in God als men weet hoe ellendig men is in zichzelf. Men moet worden
bekleed met Christus (Gl3:27) zodat de naaktheid wordt bedekt. Het kenmerk
van Laodicea is tegenspreken wat God zegt, terwijl men niet weet wie men
werkelijk is. De eigen geestelijke toestand wordt niet gezien.

Vers 18
raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij
rijk moogt worden,
Typerend is dat er staat: ‘Ik raad u aan’. Laodicea erkent Hem niet als Heer,
dus geeft Hij hen geen bevel, maar raad. Er worden door Jezus 3 dingen
aangeraden aan deze gemeente:
1.

Goud, door vuur gelouterd

3.

Ogenzalf

2.

Witte klederen

Het eerste is dus het goud. Dit is om rijk te worden. Men moet dit kopen. Is de
genade dan niet ‘gratis’? Lees wat er staat in Js55:1
O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en
eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.

Men wordt opgeroepen om te kopen, terwijl men geen geld heeft. Dit slaat
op de bekering, het omkeren van onze verkeerde levenswandel (zie ook bij
22:17). Het ‘ik’ moet van de troon, alles moet onderworpen worden aan Hem.
Het goud is in het vuur gelouterd. Goud staat voor Gods zaken, niet onze
zaken. Hier, gezien de tekst uit 1Pt1:7 is het goud ons geloof, dat door God
geschonken is en gelouterd moet zijn.
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opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door
vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring
van Jezus Christus.

Dit geloof wordt aangeboden aan de mensen van Laodicea. Het zal hen hun
eigen rijkdom kosten, maar ze zullen dan rijk zijn in Hem.

Vers 18b
en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet
zichtbaar worde;
Het tweede dat men moest kopen zijn witte klederen, om hun naaktheid te
bedekken. De witte klederen staan voor de gerechtigheid in Christus. Paulus
schrijft in 2Ko5:2-3:
Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel
overkleed te worden, als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden
worden.

Een mens kan alleen in Christus aangenaam zijn voor God. Men moet eerst
afleggen de eigen gemaakte ‘kleding’ van eigengerechtigheid. Zolang men
nog van zichzelf denkt iets te zijn voor God, kan Hij niet deze witte klederen
schenken. In Zc3:3-4 zien we dit geïllustreerd in Jozua die wordt bekleed met
feestkleding voor God.

Vers 18c
en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.
Geestelijke blindheid is er de oorzaak van dat men in eigen gerechtigheid voor
God wil verschijnen. Als men de Here Jezus gaat zien door openbaring van
de Heilige Geest, dan is dit genade van God. In Mk8:22-26 lezen we over de
genezing van een blinde man. Door hem te genezen illustreert Christus een
geestelijke waarheid. Er staat dan in vers 26: ‘en hij zag voortaan alles scherp’.
‘Zien’ is in de Bijbel altijd geestelijk weten wie Christus is en zich aan Hem
overgeven. In Jh9:39 staat:
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En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet
zien, zien mogen, en wie zien, blind worden.

De geestelijke leiders van Israël dachten te zien (net als Laodicea), maar waren
blind. De ‘armen van geest’ waren eerst blind, maar gingen toen zien.

Vers 19
Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.
Christus heeft de zijnen die zich ook in Laodicea bevinden lief! Daarom schrijft
Hij hen ook aan met deze vermaningen. Hoewel zij het naamchristendom van
de eindtijd voorstellen, heeft Hij hen die van Hem zijn, toch lief. Er is altijd wel
‘iemand (zie vs20)’ die naar zijn stem hoort. ‘Wees dan ijverig’ is omdat er nog
weinig tijd is. Laodicea is de laatste fase voor de wederkomst van de Heer. Zij
die zich niet bekeren gaan door de grote verdrukking.

Vers 20
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de
deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij
met Mij.
Wat een tragische toestand! Een gemeente te zijn waar de Heer buiten de
deur staat. En dat terwijl Paulus in Ko4:16 gebiedt de brief aan de Kolossenzen
ook in Laodicea voor te laten lezen. De brief waar juist Christus zo centraal
staat als het Hoofd van het lichaam. Paulus streed voor hen in Laodicea (Ko2:1)
en ook Epafras (4:12-13). Het mocht niet baten; men hield niet vast aan het
Hoofd. Toch is er de uitnodiging aan het individu. ‘Iemand’, dus Jezus verwacht
weinigen. Ieder die hoort naar de stem van Jezus, zal een intieme omgang met
Hem kennen, hier getypeerd met ‘maaltijd houden’.

Vers 21
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik
heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
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De overwinnaars wordt beloofd met Christus te zitten in zijn troon. Dit is niet
de troon van de Vader, want deze is de regeringstroon van vandaag. Hoewel we
niet alles begrijpen, regeert de Vader over alle dingen. Ook de Zoon is daar, in
de troon. De troon van Christus straks is de troon van David. Dit zal zijn tijdens
het 1000-jarig vrederijk. We hebben in Dn7 al profetische heenwijzingen:
•

Er werden tronen opgesteld (meervoud); vers 9

•

De heiligen van de Allerhoogste zullen het koningschap bezitten tot in
eeuwigheid; vers 18

•

De tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen; vers 22

•

Het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder
de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des
Allerhoogste; vers 27

Het is opvallend dat de overwinnaars een aardse heerlijkheid in de troon zullen
krijgen, terwijl Filadelfia een heerlijkheid ontvangt die daar bovenuit stijgt.

Vers 22
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
De gebruikelijke vermaning sluit dit laatste zendschrijven af.
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Vragen over Openbaring 4:1-6
1.

Wat zijn ‘deze dingen’ in vers 1?

2.

Waarom moet Johannes opklimmen? Vers 1

3.

Wie is ‘iemand’ in vers 2?

4.

Wat is de betekenis van de regenboog in vers 3?

5.

Wie zijn de 24 oudsten in vers 4?
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We hebben gezien dat de zeven gemeenten uit de vorige twee hoofdstukken
de totale gemeente voorstelt tot aan de opname. Johannes is in dit boek
de profeet, hij krijgt nieuwe dingen geopenbaard, terwijl zijn brieven zijn
geschreven vanuit dat wij hij al wist. Christus zal geopenbaard worden als
Koning en Rechter voor Israël en de wereld. Voor zijn gemeente wordt Hij door
Johannes geopenbaard als Heer, Rechter en Hoofd om hen te oordelen. Hij
zal de gemeente met Zich brengen als Hij verschijnt (Ko3:4). Daartoe moet zij
gelouterd en gereinigd worden, wat in het zevenvoudige zendschrijven ook
gebeurt. Hij openbaart Zich vandaag aan onze harten zodat Hij steeds meer
ons leven gaat worden. Zo worden wij voorbereid voor onze taak, straks. Dit
wordt in dit hoofdstuk gezien.
Vers 1a
Na deze dingen zag ik,
Het is heel belangrijk Gods woord hier te verstaan. Dit ‘na deze dingen’ is zeer
belangrijk! Vanaf dit hoofdstuk bevinden we ons in een totaal nieuw gedeelte.
Het schrijven aan de gemeenten is voorbij, het tijdperk van de gemeente is
afgesloten. Zie ook het laatste deel van dit vers ‘na deze dingen’ of ‘hierna’. Dit
sluit aan bij wat we hebben besproken bij 1:19, de indeling van dit boek. We
leven nu nog steeds in de tijd van de genade, de ‘dag des heils’. Vanaf hier in
Op4 is de troon van God een oordeelstroon zoals we zullen zien. Dit luidt de
‘dag der wrake Gods’ in, de periode van oordelen die zullen uitmonden in de
grote verdrukking en de ‘dag des Heren’, en de wederkomst van Christus.
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Vers 1b
en zie, er was een deur geopend in de hemel;
Johannes ziet een geopende deur in de hemel. Dit is erg belangrijk, want
hiermee geeft de Heilige Geest in bedekte termen aan (het is nooit direct aan
de oppervlakte, opdat alleen zij die werkelijk de eer van Christus zoeken, het
zullen begrijpen) dat de gemeente opgenomen wordt. Johannes is hier de
vertegenwoordiger van de gemeente. Deze geopende deur werd ook beloofd
aan de gemeente van Filadelfia (3:8). Het is wel erg toevallig dat juist deze
gemeente de laatste is die er op aarde is voor de opname van de gemeente. De
heilstijd is voorbij, nu volgt de oordeelstijd en dat betekent voor de gemeente
dat zij niet is bestemd tot toorn (1Ts5:9). Wij verwachten niet eerst oordelen,
maar Christus die uit de hemel neerdaalt om de gelovigen tot Zich te nemen
(Jh14:1-3). Helaas worden deze dingen vandaag de dag weer verduisterd.

Vers 1c
en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide:
Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet.
De stem van de verhoogde Christus spreekt tot Johannes. Als de gemeente
wordt opgenomen, samen met de opgestane ontslapen gelovigen, dan staat
er in 1Ts4:16
Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen…

Het is de stem van de Heer Zelf die het bevel geeft: ‘Klim hierheen op’. Ook
vinden wij dus weer het nadrukkelijke ‘wat na deze dingen gebeuren moet’.
Helaas horen we steeds meer geluiden dat de gebeurtenissen van Op4-22 al
zijn geschied. Dit is niet de Bijbelse leer! Dit woordje ‘moet’ is het Griekse dei
en dat heeft de betekenis van ‘het staat absoluut vast’. Na het tijdperk van de
gemeente, als zij bij de Heer is, weggenomen van deze aarde, toont de Heer
aan Johannes wat er staat te gebeuren. We zien vanaf Openbaring 6 wat er
gaat gebeuren op de aarde, de hoofdstukken 4 en 5 laten ons zien wat er in de
hemel gebeurt.
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Vers 2a
Terstond kwam ik in vervoering des geestes
Het woord ‘terstond’ betekent: ‘op hetzelfde moment’. Zodra de Here Jezus
roept, is Johannes al in de hemel. Er staat in 1Ts4:17 en 1Ko15:52 ‘in een
oogwenk’ (NBG, 1Ts4:17 heeft dit niet in de Telosvertaling). We weten uit 1:10
dat Johannes al in geestvervoering was, maar hier komt hij a.h.w. in een nog
grotere geestvervoering omdat hij direct wordt opgenomen in de hemel. Zijn
eerste geestvervoering spreekt van het ‘zien in de Geest’ op Christus zoals wij
dat allemaal zouden moeten doen. De geestvervoering uit dit vers ziet vooruit
naar de staat waarin wij zullen zijn, straks bij Hem.

Vers 2b
en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten.
Na de zeven gemeenten ziet Johannes zeven elementen in de hemel:
1.

De troon en Iemand daarop

2.

Vier en Twintig oudsten op vier en twintig tronen

3.

Zeven vurige fakkels

4.

Een glazen zee als kristal gelijk

5.

De vier levende wezens

6.	 Een boekrol
7.	 Een Lam
Het zicht van Johannes is op de troon die er in de hemel is. Letterlijk staat
er: ‘En er werd een troon gezet in de hemel’. In vers 5 lezen we dat er van de
troon bliksemstralen etc. uitgingen, wat laat zien dat hier duidelijk de nadruk
ligt op oordeel. Er is iemand (lett: één) die op de troon is gezeten. Vandaag is
er de troon van de Vader (Op3:21) die in zijn genade de zonden verdraagt en
mensen roept tot zijn heil. Straks, vanaf hoofdstuk 4, is er de drie-ene God
(zie Op19:4: ‘God, die op de troon gezeten is’) die gaat oordelen vanaf zijn
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troon. (Het woord ‘troon’ komt 47 keer voor in Openbaring, waarvan 42 keer
als de troon van God.) Deze troon staat daar dus nog niet in dit karakter! Het
Lam dat Johannes ziet in 5:6 heeft zeven horens, die symbool staan voor een
aanvallende macht.

Vers 3
En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en
een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk.
Johannes gaat beschrijven Wie hij ziet. Hij ziet geen gestalte of gedaante
want God is geest en geen schepsel kan Hem zien, zoals ook 1Tm6:16 leert.
Johannes was nog niet gestorven en verheerlijkt, want de gemeente gaat God
straks wel zien. Het aanzien van God is als een diamant (Lett: ‘Jaspis’) gelijk.
Deze edelsteen symboliseert de schittering van Gods ontoegankelijke licht,
terwijl de sardius-steen de donkerrode vuurgloed van Gods verterende vuur
weergeeft. Er wordt een regenboog beschreven, ‘van aanzien een smaragd
gelijk’. Deze staat symbool voor de zegen die er zal volgen op de oordelen en
voor de genade voor de mensen die alsnog willen buigen voor God. Uit Gn9:817 leren we dat de regenboog een teken was dat er zegen zou volgen op de
zondvloed.

Vers 4a
En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren
vierentwintig oudsten gezeten,
Deze vier en twintig tronen worden in Dn7:9 al voorgesteld:
Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette
Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn
troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur;

We zien hier duidelijk het meervoud ‘tronen’. Daarnaast dezelfde beschrijving
van de oordeelstroon van God. Hier vinden wij de verheerlijkte gelovigen die
met Christus ‘de wereld oordelen (1Ko6:2)’. Het getal 24 komt overeen met
de 24 klassen van priesters en zangers in 1Kr24 en 25. Zij vervullen hemelse
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priesterdienst in de hemelse tempel! Er staat ‘oudsten’ wat aangeeft dat het
niet eenvoudigweg alle gelovigen zijn, maar diegenen die zijn geroepen om te
leren, te profeteren en te onderwijzen. We zien dit duidelijk in het feit dat de
oudsten Johannes leren wat Hij ziet (5:4;7:13). In de vier ‘dieren’ (lett: wezens)
vinden we ook de gemeente, maar dat komt aan de orde onder vers 6.

Vers 4b
in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.
De witte klederen staan voor de opstandingslichamen die ze hebben ontvangen,
gelijk aan de heerlijkheid van Christus (2Ts2:14). Dit bewijst dat de gemeente
opgenomen wordt voor de grote verdrukking. Er staat immers heel duidelijk
dat de gemeente pas het verheerlijkte lichaam ontvangt bij Jezus’ komst
(1Ts4:15-17; 1Ko15:51-53). De gouden kronen symboliseren de beloning, het
zijn overwinnaarkransen. Dit ontvangen gelovigen ook pas na de komst van
Christus (zie Op22:12! Het gaat hier dus niet om ontslapen gelovigen, maar om
verheerlijkte gelovigen.

Vers 5a
En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit;
De troon staat altijd in verbinding met regering op aarde. Dat er bliksemstralen,
stemmen en donderslagen uit de troon kwamen, houdt verband met oordeel,
grimmigheid, toorn van God over de aarde. Dit zien we o.a. in de plagen die
over Egypte kwamen. Het doel van deze komende toorn (1Ts1:10) is dat er nog
velen gered worden:
Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed
zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der
wereld gerechtigheid. Js26:9

In deze tijd van genade worden slechts ‘enkelen’ gered. Er zijn slechts weinigen
die de poort naar het leven vinden (Mt7:14). Wij denken vaak aan massa’s,
maar wie leven er een heilig leven? Straks in de verdrukking wordt het een
schare die niemand kan tellen (Op7:9). Daarom, hoe vreemd ook, is de grote
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verdrukking een zegen van Godswege, omdat er nog zeer velen worden gered,
inclusief Israël. Het Lam gaat zijn dag van de wraak in vanaf dit hoofdstuk,
hetgeen we lezen in Js63:1-4:
Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in
zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het, die in gerechtigheid
spreek, machtig om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn
uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? 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.

De dag van de wraak, de grote verdrukking zal uitlopen op het verschijnen van
Christus die de volken zal oordelen.

Vers 5b
en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten
Gods.
Fakkels zijn in de Bijbel ook een beeld van gericht en oordeel. De Heilige Geest
is hier niet meer in Zijn karakter als de Trooster, maar als de Geest van oordeel,
voor de troon van God. De ‘zeven Geesten’ waren we al eerder tegengekomen
in 1:4 en 3:1. Is de gemeente een zevenvoudig licht, straks is de Geest een
zevenvoudige fakkel.

Vers 6a
En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk.
De ‘zee’ is een verwijzing naar het koperen wasvat dat ‘zee; wordt genoemd in
1Kn7:23. Hier is het van glas, gestold tot kristal, omdat in de hemel niet meer
gewassen, gereinigd hoeft te worden.
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Vers 6b
En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren,
De troon van God wordt gedragen en omringd door vier dieren. Er staat
letterlijk: vier levende wezens. Dit stelt de gemeente voor. Alles wat onder het
oude verbond was ingesteld, is een schaduw, want Christus en zijn gemeente is
de werkelijkheid. Zo vinden we de twaalf stammen van Israël gelegerd rondom
de tabernakel in vier groepen van drie (Nm2):
1.

Drie stammen aan de Oostkant onder de banier van Juda (de leeuw)

3.

Drie stammen aan de Noordkant onder de banier van Dan (de vliegende
arend)

2.

Drie stammen aan de Zuidkant onder de banier van Ruben (de mens)

4.

Drie stammen aan de Westkant onder de banier van Efraïm (het rund)

In Dn7:9-10 hebben we de tronen (24 oudsten) en de vierschaar (vier dieren).
Beide groepen symboliseren de gemeente, omdat beide groepen het lied van
de verlossing zingen in 5:9. Het Lam is ook in beiden, Hij is hun leven (5:6)!
De oudsten zijn raadslieden, terwijl de levende wezens Gods bevelen vanuit
de troon uitvoeren. Zo is het ook nu: oudsten moeten onderwijzen tot
dienstbetoon (Ef4:11 v.), de gemeente moet dienen, uitvoeren. Helaas zijn
oudsten vandaag uitvoerders geworden om van alles op te knappen, terwijl zij
zouden moeten leren.

Vers 6c
vol ogen van voren en van achteren.
We vinden dit ook in vers 8. De gemeente is geroepen om straks uitvoerders
te zijn van zijn troonbevelen, om zo de hele schepping te bewaren. ‘Ogen van
voren’ wil zeggen dat de vier wezens een bik in de toekomst hebben. ‘Ogen van
achteren’ wil zeggen dat zij ook het verleden kennen. ‘Ogen rondom’ en ‘ogen
van binnen’ vinden we in vers 8. Er is niets verborgen voor hen en zij kennen
ieder innerlijk van ieder wezen op aarde. Om te regeren hebben wij deze ‘ogen’
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straks nodig. Het is mogelijk doordat de volheid van God in hen is, zoals Op5:6
laat zien (‘zeven ogen, dit zijn de zeven Geesten van God, uitgezonden over de
hele aarde’). Nu is ons kennen en profeteren nog gebrekkig, maar straks niet
meer.

Vragen over Openbaring 4:7-5:3
1.

Wat stellen de vleugels voor in vers 8?

2.

Waarom worden de kronen voor de troon geworpen in vers 10?

3.

Wat stelt de boekrol voor in 5:1?

4.

Waarom is deze van binnen en van buiten beschreven?

5.

Wie is de sterke engel in 5:2?
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Vanaf hoofdstuk 4 is er een belangrijke wisseling van het handelen van God
met deze wereld. We zien dat de troon van God hier een oordeelstroon is. De
periode van de genade, waarin de gemeente is gevormd, wordt symbolisch
door de zeven gemeenten in de hoofdstukken 2 en 3 voorgesteld. Johannes
wordt door de Heer Zelf geroepen om in de hemel te komen (4:1), wat een
voorafschaduwing is van de opname van de gemeente. In de hemel ziet
Johannes de troon en daarbij 24 oudsten en 4 levende wezens. De meeste
uitleggers zien in de 4 levende wezens cherubs, wat ook voor de hand ligt,
gezien hun aanwezigheid in het Oude Testament (o.a. Ezechiël 1). De mens
was bestemd om over de schepping te heersen, maar is, door de zondeval,
uit die positie verdreven. Vanaf dat moment heeft God cherubs aangesteld
als bewaarders en onderhouders van de schepping. Het woord ‘cherub’
betekent zoiets als: ‘bewaarder’, ‘beschermer’, ‘behoeder’. De mens moest
de schepping oorspronkelijk onderhouden, bewaren. Ik denk dat deze wezens
dus ook de verheerlijkte gelovigen voorstellen (zie vorige studie). God stelt
namelijk verloste mensen aan als bewaarders en herstellers van de schepping!
Als we gaan kijken naar de kenmerken van de levende wezens, wordt dit alleen
maar meer bevestigd.
Vers 7a
En het eerste dier was een leeuw gelijk,
Het werk van de vier levende wezens is dus dat zij gebruikt worden om de
schepping tot heerlijkheid te leiden. Er worden vier kenmerken genoemd

93

De komende Christus

van hun uiterlijk. Dit moeten wij proberen geestelijk te verstaan. De vier
kenmerken komen precies overeen met de vier beschrijvingen van Christus in
de vier evangeliën. Het eerste dier was een leeuw gelijk. De leeuw staat voor
het koningschap. Dit vinden wij in het evangelie van Mattheüs. Christus is daar
de Koning. De troon van God is allereerst een troon van macht en majesteit. De
leeuw gaat brullen en dan zal de wereld sidderen. In Js42:1-3 zie we Christus in
zijn eerste komst en de houding van God in onze tijd:
Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen
heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren.
Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen
horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet
uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren.

Hier zien we Christus als het Lam, dat in genade zondaars zoekt. Maar dan de
leeuw:
De HERE trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden;
Hij heft de strijdkreet aan, ja schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen
zijn vijanden. Ik heb van oudsher gezwegen, Ik heb gezwegen en Mij ingehouden;
nu zal Ik schreeuwen als een barende vrouw; Js42:13-14

Dit gebeurt hier vanaf Op4 en vanaf hoofdstuk 6 zijn de gevolgen van dit
‘schreeuwen’ op aarde te merken.

Vers 7b
en het tweede dier een rund gelijk,
De heerlijkheid van de troon is ook die van het rund. Dit is de koning van de
tamme dieren en heeft bijzonder de betekenis van het offer. Dit drukt het
koningschap uit in de volharding en het geduld, dat wat in het offer ten volle
zichtbaar werd. De leeuw zal niet alles vermorzelen, maar God zal in zijn
genade ook in de oordeelstijd mensen tot Zich trekken. Het Marcus-evangelie
toont ons de dienende Christus, het Lam.

Vers 7c
en het derde dier had een gelaat als van een mens,
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De troon is ook een regering met verstand, wat hier wordt voorgesteld als
een mens. De mens is het symbool van wijsheid, intelligentie en kennis. De
uitvoerende regering van de gelovigen is niet alleen in macht, in dienende
liefde, maar ook met wijsheid. In het evangelie van Lucas wordt Jezus ons zo
voorgesteld.

Vers 7d
en het vierde dier was een vliegende arend gelijk.
De arend is het beeld van een vernieuwende kracht, van eeuwigheidsheerlijkheid, die alles vanuit de hemel bekijkt. Zoals de arend zijn kracht
vernieuwd, zo zal God zijn schepping steeds vernieuwen door de behouders
en bewaarders die de gelovigen zijn geworden.
die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van
een arend. Ps103:5

God zal de aarde vernieuwen d.m.v. de vier levende wezens. Het zal van
heerlijkheid tot heerlijkheid gaan. In het Johannes-evangelie vinden we
Christus als de hemelse Mens.

Vers 8
En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van
binnen vol ogen en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig,
heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt.
De vleugels vinden we ook in Ez1:6, maar daar zijn het er, vreemd genoeg,
vier. Ze staan voor de snelheid waarmee Gods bevelen worden uitgevoerd. De
wezens zijn rondom en van binnen ‘vol ogen’ (zie uitleg bij 4:6). In 5:6 lezen
we dat de zeven ogen de zeven geesten van God zijn, uitgezonden over de
hele aarde. Dit betekent dat de verheerlijkte gelovigen toegerust zijn met een
bijzondere volheid van de Geest, zodat zij bekwaam zijn gemaakt om de hele
schepping te doorgronden. Zo kunnen zij vanuit de troon regeren. Zij worden
uitvoerders van Gods raadsbesluiten. Dag en nacht zijn zij vol van Gods
heiligheid. Dit toont ons de reden van de komende oordelen: God is heilig
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en kan de ongerechtigheid niet verdragen. Deze kenmerken moeten nu al bij
ons gevonden worden: ijver voor Gods boodschap, ogen die geestelijk kunnen
doorgronden en een brandende liefde voor Gods heiligheid. Dat wat we nu al
zijn door het geloof, wordt straks openbaar!
tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen
weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot
de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
1Pt1:4-5

Paulus zegt in Rm8:19 dat de schepping wacht op het openbaar worden van de
zonen Gods. Dit zijn volgens 8:14 zij die zich laten leiden door de Geest. Precies
de gehoorzaamheid die hier wordt beschreven. Is deze groep gelovigen in de
hemel de hele gemeente of alleen zij die zich op aarde lieten leiden door de
Geest? Dit is een moeilijke vraag, waar we nog op terug gaan komen. De Here
God wordt hier genoemd: ‘De almachtige, die was en die is en die komt’. Zie
bij 1:4,8.

Vers 9
En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan
Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft,
De verheerlijkte gelovigen brengen dank en heerlijkheid aan God die op de
troon zit. Hier wordt Hij aanbeden als de Schepper, omdat de vier levende
wezens als uitvoerders van zijn bevelen, de schepping gaan herstellen en
vernieuwen. De gemeente is in de troon gebracht om de schepping te gaan
bedekken, bewaren en vernieuwen. ‘Hij die tot in alle eeuwigheden leeft’, is de
eeuwige God. De vier dieren zijn uitvoerders, dus de eersten, maar dan volgen
de 24 oudsten:

Vers 10
zullen de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon
gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen
hun kronen voor de troon werpen, zeggende:
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Er volgt een aanbidding van de Here God, de Schepper van alle dingen. Dit
is God, de Zoon, in, door en tot Wie alle dingen zijn geschapen. God heeft
het oordeel aan de Zoon gegeven, en hij weer, mede, aan de gelovigen. De
gelovigen zullen hun kroon voor zijn voeten werpen. Ze beseffen dat het
door zijn genade is dat ze deze hebben ontvangen. God zal d.m.v. het Lam
de schepping herstellen, waarvan de gemeente de uitvoerder is. Dit staat ook
geschreven in Rm8:20-22:
Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar
om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter,
omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal
bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij
weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood
is.

Er wordt hier in Op4 een begin gemaakt met de bevrijding van de schepping.
In 5:13 jubelt daarom de hele schepping al, zodra het Lam de boekrol in
ontvangst heeft genomen.

Vers 11
Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en
de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het
geschapen.
Hier de inhoud van hun aanbidding. Omdat God de Schepper is, zal hij de
heerlijkheid, eer en macht ontvangen. Dit zal gebeuren doordat het Lam,
de Here Jezus deze aarde zal richten d.m.v. de gemeente en de zeven vurige
fakkels van de Geest. Daarna zal Hij koning worden en de hele schepping
terugbrengen tot de heerlijkheid van God.
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Openbaring 5
Vers 1
En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol,
beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels.

Johannes ziet een boekrol in de rechterhand van de Here God. De vraag is
wat deze boekrol voorstelt. Hij is beschreven van binnen en van buiten. De
Here Jezus, als de Leeuw, is de enige die deze boekrol mag openen. Het houdt
dus met Hem verband en vooral met het messiaanse koningschap, omdat
Christus de rol ontvangt uit de hand van God, terwijl Hij uitdrukkelijk de leeuw
uit de stam Juda wordt genoemd, de wortel van David (vs5). Het heeft ook
met verlossing te maken, omdat Christus juist ook als het geslachte Lam deze
boekrol in ontvangst neemt. In Jr32:6-16 is de verzegelde rol de koopbrief
i.v.m. de aankoop van een veld. Het zou dus, symbolisch voorgesteld, het recht
op de aarde kunnen voorstellen Toch denk ik dat de boekrol bovenal voorstelt:
De verwerkelijking van de raad van God (Ef1:12) dat is de zegen voor de hemel
en de aarde doordat de heerlijkheid van Christus via de gemeente aan allen
zal worden getoond. Het zal bij het openen van de boekrol voleindigd zijn wat
er in het hart van God is (Ef3:6 ‘verborgen in God’). Dit is de heerlijkheid van
zijn Zoon, in de hemel en op de aarde, via de gemeente die de volheid is van
Hem (Ef1:23).
Dit zal via oordelen gaan, vandaar de geschreven woorden, van binnen en van
buiten (zie Ez2:9v.). De aarde moet worden verlost van de macht van de zonde
en de duivel opdat de heerlijkheid van Christus alles zal vervullen. De zeven
zegels tonen dat niemand er toegang tot heeft, behalve Eén. Het Lam heeft de
weg gebaand, via het kruis, om dit voornemen van God (Ef3:11) te volbrengen.
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Vers 2
En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de
boekrol te openen en haar zegels te verbreken?
Johannes ziet een sterke engel (zie ook 10:1 en 18:21). Het zou om Gabriël
(=’sterkte van God’) kunnen gaan, maar zeker is dit natuurlijk niet. Als deze
sterke engel het antwoord op zijn vraag niet weet, wie dan wel? Wie is er
waardig deze boekrol te openen?

Vers 3
En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de
boekrol openen of haar inzien.
Dit vers spreekt voor zich: er was in de hele schepping niemand die de
waardigheid en de macht heeft om de boekrol te openen. Ook het zelfs maar
inzien was aan niemand voorbehouden.

Vragen over Openbaring 5:4-14
1.

Wat zegt het dat het Lam zeven ogen heeft, die weer de zeven Geesten op
aarde voorstellen? Zie vers 6

2.

Om welke gebeden gaat het in vers 8?

3.

Welke reden wordt in vers 9 gegeven dat het Lam waardig is de boekrol te
openen?

4.

Over wie gaat het in vers 10?

5.

Waarom wordt de schepping in de aanbidding betrokken in vers 13?
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Het boek Openbaring kent zeer veel rode draden. Alle lijnen die er in de
Bijbel zijn te vinden komen in dit boek tot een climax. Eén van deze rode
draden is het thema ‘trouwe getuigen’. Christus presenteert Zich als eerste
als de ‘trouwe getuige (1:5, zie ook 3:14)’. In navolging van Hem zijn er velen
geweest die trouw zijn geweest aan God, ondanks tegenstand. Johannes was
er ook één (1:9) en Antipas ook (2:13). Het boek is hiermee een troost voor
allen die trouw blijven aan het getuigenis van Jezus door alle tijden heen.
In de kerkgeschiedenis was er afval, maar er waren er ook die trouw bleven
(Op2 en 3). Na de opname van de gemeente, zullen er ook trouwe gelovigen
op de aarde zijn die het Lam volgen waar het ook gaat (14:4). Nu wordt in
dit boek juist de beloning geschetst die er klaarligt voor een ieder die trouw
blijft. Johannes is hier een type van, die aan het begin van hoofdstuk 4 in de
hemel wordt opgenomen. Terwijl de aarde door een periode van oordelen
gaat, zijn de trouwe getuigen in de hemel. Zij zijn diegenen die ‘in de hemel
wonen (13:6)’, zittend op tronen, bekleed met witte klederen en met gouden
kronen. Zij oordelen de wereld (1Ko6:2) om zo de schepping te reinigen en te
herstellen. Dit om het Lam, dat de boekrol heeft aangenomen uit de hand van
de drie-ene God, Koning te laten zijn op de troon van David.
Vers 4
En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te
openen of die in te zien.
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Johannes is hevig ontroerd dat er niemand is die de boekrol kan openen
of zelfs in te zien. Er moet iemand zijn die ‘waardig’ is. Deze boekrol is de
eigendomsakte van de aarde. Deze verzegelde akte wordt pas geopend als
de erfgenamen opgeroepen zijn! En dit is precies wat we hier vinden: de
rechtmatige eigenaar, het Lam, en de erfgenamen, de heiligen uit de gemeente.

Vers 5
En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda,
de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te
openen.
In Jr32 vinden we dat Jeremia zijn erfdeel moest terugkopen met zilveren
sikkels (beeld van de verlossing). Hij moest de akte in een aarden vat doen, wat
spreekt van de lange tijd dat deze akte bij God wordt bewaard. Hier vinden we
een eerste aanwijzing over de akte/boekrol: het heeft verband met de stam
Juda en de wortel van David. Het is het koningschap dat in de lijn van David is.
Het is één van de oudsten die Johannes wijst op de leeuw uit de stam van Juda.
We vinden geprofeteerd in Gn49:9v. dat uit Juda de uiteindelijke koning zou
voortkomen, waarvan de profeten hebben voorspeld dat God de hele aarde zal
maken tot een voetbank voor zijn voeten (Js11:1-10; Ps110:1). Gn49:10 zegt
dat alle volken Hem zullen gehoorzamen. Hoe de leeuw heeft overwonnen is
te zien in vers 9. De zeven zegels spreken van verborgenheid. In onze tijd is
deze boekrol nog verborgen in God (Ef3:6). Ook spreekt het van de Eigenaar:
God. Zoals Jeremia zijn koopakte met zijn eigen zegel verzegelde (Jr32:10), zo
heeft God deze erfenis verzegeld als zijn eigendom. Het is zijn bezit en Hij geeft
het aan het Lam.

Vers 6
En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der
oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn
de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde.
Johannes verwacht een leeuw te zien, maar ziet een Lam, staande als geslacht.
Dit houdt verband met het paaslam uit Ex12. Gods overwinning over de draak
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is door een zwak Lam! Hij is in zwakheid gekruisigd (2Ko13:4), maar dit is de
grootste kracht in het hele universum. Het Lam is in het midden van het hele
tafereel. Dit geeft m.i. een diepere waarheid aan. Het is niet alleen straks,
maar het Lam zou dat nu ook al zou moeten zijn. Hij moet ‘in’ ons zijn, zoals
we hebben gezien vanaf 4:7. Hier vinden we een tweede aanwijzing over
de boekrol; het houdt verband met de verlossing, omdat er een Lam wordt
gezien, staande als geslacht. Dit is de Here Jezus die als een Lam naar het kruis
ging om de hele schepping uiteindelijk te verlossen van de vloek van de zonde.
Het Lam heeft zeven horens, deze spreken van een omverwerpende macht
(Dn8:5 en 1Kn22:11). Al zijn vijanden zal Hij onder zijn voeten stellen en hen
omverwerpen. We zullen straks zien dat ‘bergen’ en ‘sterren’ omvergeworpen/
neergeworpen worden, wat spreekt van wereldleiders en geestelijke machten.
De zeven Geesten van God, de ogen van het Lam gaan over de hele aarde. Hij
staat op het punt te ‘toornen (zie 6:17)’.

Vers 7
En het kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de rechterhand van Hem, die
op de troon gezeten was.
Hier zien we de vervulling van Dn7:13-14:
Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam
iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men
leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke
macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een
eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat
onverderfelijk is.

Het is weliswaar nog niet het moment dat Christus Koning wordt, maar er
wordt hier een begin gemaakt met zijn koningschap. Christus leek verslagen,
nu is het moment gekomen waar alle schepselen op hebben gewacht: zijn
inneming van het bezette gebied de aarde.
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Vers 8
En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig
oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen,
vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen.
Hier vinden we een derde aanwijzing, namelijk dat de boekrol verband houdt
met de gemeente. De vier levende wezens en de 24 oudsten werpen zich voor
het Lam neer. Dit zijn de gelovigen (zie de bespreking van hoofdstuk 4). Zij
ontvangen hun erfdeel en dit is reden tot aanbidding. Er staat hier duidelijk dat
ieder, dus ook de vier levende wezens, een citer heeft en een gouden schaal
vol reukwerk. Er wordt hier gezegd dat dit de gebeden van de heiligen zijn.
De levende wezens zijn dus geen engelen! Engelen gaan pas in vers 11 het
Lam eer brengen. De gemeente staat het dichtst bij Christus, dus zij valt eerst
neer in aanbidding. Deze gebeden zijn die gebeden die nog niet verhoord zijn
en te maken hebben met: ‘Uw koninkrijk kome’. Dat gaat vanaf nu allemaal
realiteit worden zodra de zegels verbroken worden. En ‘Uw wil geschiede
op aarde, al zo ook in de hemelen’ gaat ook realiteit worden. De aarde staat
onder de heerschappij van de boze (‘verlos ons van de boze’). De gemeente
is hier volledig verlost, maar de aarde nog niet. De citers (‘harpen’ zie ook
14:2 en 15:2) staan symbool voor de profetieën die vervuld worden als het
koningschap aan Christus wordt gegeven en aan zijn heiligen. Onvervulde
gebeden en onvervulde profetieën zullen dan in vervulling gaan.

Vers 9
En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te
nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor
God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;
Zowel de levende wezens als de 24 oudsten zingen een nieuw gezang, of lied.
Dit is ook weer een aanwijzing dat de levende wezens geen engelen zijn. Die
vinden we duidelijk onderscheiden in vers 11. Ze zingen tot eer van Christus.
De reden is dat Hij de gemeente heeft gekocht uit alle volken van de wereld
door zijn bloed te storten op het kruis van Golgotha. Het woordje ‘hen’ staat
hier niet in de grondtekst. Christus heeft niet alleen hen vrijgekocht van hun
zonden, maar hen ook vrijgekocht voor het verloren gegane erfdeel: de aarde.
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Vers 10
en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en
zij zullen als koningen heersen op de aarde.
Waarom is dit een nieuw lied? Omdat er is gerealiseerd wat tot nu toe nog niet
is gerealiseerd, namelijk dat de heiligen tot een koninkrijk (dat is: tot koningen)
en tot priesters zijn gemaakt. Zij (of: wij) zullen als koningen gaan heersen op
de aarde. Het erfdeel wordt door de gemeente in ontvangst genomen. Nu
hebben wij de complete verlossing nog niet, zie o.a. Rm8:23-25:
En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen
hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing
van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien
wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij
echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.

De heiligen hebben hun verloste lichamen, en nu ontvangen ze ook hun erfdeel
(Ef1:14; 1Pt1:3-4). De vertaling van dit vers kan op twee manieren. Sommige
handschriften hebben hier ‘ons’, maar de vraag is of dit juist is. De meest
betrouwbare handschriften hebben ‘hen’. Op zich kan dit ook betekenen dat
ze het over zichzelf hebben, want in Ex15:13 zingen de verlosten met Mozes
ook over ‘hen’ als ze het over zichzelf hebben. Het kan ook zijn dat ze zich
verbonden voelen met de verlosten op de aarde, maar dit lijkt mij persoonlijk
niet het geval. Let op dat er staat dat zij ‘voor God’ zijn gemaakt tot een
koninkrijk en priesters. Het is tot Zijn eer!

Vers 11
En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van
de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen
en duizenden duizendtallen,
Er blijken nu ook ontelbare engelen rond de troon te zijn (De hoogste Griekse
telwoorden worden gebruikt om aan te geven dat het een niet te tellen
hoeveelheid is). De gemeente is in de troon, zij zijn tot de nauwste betrekking
gebracht met Christus. Samen met de heiligen brengen de engelen eer aan het
Lam. We hebben hier dus 1) God, 2) de troon 3) het Lam, 4) de 24 oudsten, 5)
de vier levende wezens, 6) ontelbare engelen en 7) alle schepselen.
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Vers 12
zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen
de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de
heerlijkheid en de lof.
Christus wordt hier aanbeden door Hem zeven eigenschappen toe te zeggen:
macht, rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en lof. Als God ‘heeft’
de Zoon al deze eigenschappen al wel, maar als het Lam worden deze Hem
toegezegd omdat Hij als koning deze eigenschappen nodig heeft. Zie bijv. de
wijsheid om te regeren over deze aarde. De engelen zingen niet, zoals de
gemeente. Zij hebben geen deel aan de verlossing. Zij ‘zeggen’.

Vers 13
En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de
zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten
is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle
eeuwigheden.
Eindelijk zal de schepping worden verlost van de vloek. Daarom brengen alle
schepselen eer aan God en het Lam. Ook zij zingen niet, maar zeggen! Er zijn
meer schepselen in de hemel naast de engelen. ‘Onder de aarde’ duidt op de
doden in het dodenrijk.

Vers 14
En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en
aanbaden.
Het laatste woord is aan de verheerlijkte heiligen: ‘amen’. Dit betekent ‘het is
zo’. Het begint en het eindigt met de gemeente. De oudsten werpen zich, na
vers 8, opnieuw neer en aanbidden.
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Vragen over Openbaring 6:1-8
1.

Wie is de ruiter op het witte paard? Vers 2

2.

Duidt vers 4 op een wereldoorlog?

3.

Waarom zijn de vier dieren betrokken bij de eerste vier zegels?

4.

Welk oordeel wordt er beschreven in vers 6?

5.

Is ‘het vierde deel van de aarde’ in vers 8 letterlijk?
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Openbaring 6:1-8
De afgelopen hoofdstukken hebben we kunnen lezen dat de gemeente van
Jezus Christus het onderwerp was. Eerst als getuigenis op aarde, voorgesteld
als zeven gouden kandelaren, daarna in de hemel, als de 24 oudsten en de
vier dieren. De gouden kronen geven aan dat zij de overwinnaars zijn waar
Op2 en 3 van spreken. Vanaf hoofdstuk 6 horen we een tijd niet veel van de
gemeente. Zij is in de hemel bij God, in de troon, en bij het Lam. Deze ontvangt
van de Here God de boekrol met de zeven zegels. Het toneel verplaatst zich
van de hemel (Op4 en 5), naar de aarde, waar de oordelen van God ten uitvoer
worden gebracht en waar nog vele gelovigen gevonden zullen worden. Dezen
behoren niet meer tot de gemeente, zoals we zullen zien.
Vers 1
En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van
de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom!
We hebben gezien dat de zegels de erfenis van het Lam en de gemeente gaan
ontsluiten. Deze zegels ontsluiten de oordelen van God over de aarde en
de goddeloze mensheid. De zeven zegels zijn verdeeld in vier die bij elkaar
horen (zie de vier levende wezens en de vier paarden) en drie. De vier levende
wezens symboliseren de gelovigen uit de gemeente, die een aandeel hebben
in het uitvoeren van de oordelen. Veel uitleggers zien in de levende wezens
cherubs, maar wij hebben gezien bij de bespreking van hoofdstuk 4 dat juist de
gemeente de wereld gaat oordelen, naar 1Ko6:2. Bij de opening van de eerste
vier zegels is er steeds één van de vier levende wezens die ‘kom’ (lett: ‘ga uit’)
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zegt. Het eerste levende wezen was een leeuw gelijk (Op4:7) en niet toevallig
is er onder het eerste zegel sprake van een wereldregering. God geeft de mens
wat hij wil: een evangelie zonder Christus.

Vers 2
En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd
een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.
Johannes ziet vier paarden, als eerste een wit paard. Dit doet denken aan
Zc1:8 en 6:2v. waar ook verschillende gekleurde paarden worden beschreven.
Zij symboliseren de toekomstige ontwikkelingen op aarde. Het zijn indirecte
oordelen, die de wereld niet als zodanig zal herkennen. Over de berijder van
het witte paard lopen de meningen sterk uiteen. Sommige uitleggers zien er
de verbreiding in van het evangelie en dan zou dit Christus zijn. Het valt op dat
deze berijder van het witte paard eerst een kroon krijgt en dan pas uittrekt.
Onder dit eerste zegel begint m.i. de ‘ure van de verzoeking (Op3:10)’ die
een valse vrede over de aarde brengt. Men zal in het streven een eenheid te
creëren, zowel religieus als politiek, slagen. Deze valse vrede baant de weg voor
de Antichrist. De vrede onder dit eerste zegel is dus niet het antichristelijke rijk
dat in Op13 wordt beschreven!

Vers 3
En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom!
Het tweede dier was een rund gelijk. Zoals we bij de bespreking van 4:7 hebben
gezien, is dit het offerdier. Onder dit tweede zegel slacht men elkaar.

Vers 4
En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven
de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en
hem werd een groot zwaard gegeven.
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Bij dit tweede paard staat als enige keer niet ‘en ik zag’ erbij, om aan te geven,
dat dit rode, rossige (de kleur van bloed) paard een direct gevolg is van de
valse vrede. De berijder neemt deze ‘vrede van de aarde’ weg. Men doodt
elkaar niet, maar ‘slacht’ of ‘offert’ elkaar. Dit woord ‘slachten’ is het zelfde
als in Op5:6, waar het over het Lam gaat dat is geofferd. Alle verschillende
ideologieën die zich hebben samengebundeld tot één wereldregering, keren
zich nu tegen elkaar. Men slacht elkaar, zodat het niet het ene land tegen
het andere is, maar mens tegen mens, misschien wel binnen gezinnen! Zie
hierover Micha 7:2-6. De berijder van dit vuurrode paard werd een groot
zwaard gegeven. Dit is in het Grieks een macharia, een offerzwaard. Js34:1-3
zegt:
Nadert, gij volken, om te horen; en gij natiën, merkt op! De aarde hore en haar
volheid, de wereld en al wat daaruit ontspruit. Want de HERE koestert toorn
tegen alle volken en grimmigheid tegen al hun heer; Hij heeft hen met de ban
geslagen, hen ter slachting overgegeven. Hun verslagenen liggen neergeworpen
en de stank van hun lijken stijgt op, ja de bergen versmelten van hun bloed.

Dit wordt hier vervuld onder het tweede zegel. Straks, bij de wederkomst van
Christus, zal dit nog een keer gebeuren (Op19:18-21). Over dit zwaard nog
vers 6:
De HERE heeft een zwaard vol bloed, het druipt van vet, van het bloed der
lammeren en bokken, van het niervet der rammen; want de HERE richt een offer
aan te Bosra en een geweldige slachting in het land van Edom.

En Jr25:15-16:
Want aldus heeft de HERE, de God van Israël, tot mij gezegd: Neem deze beker
met de wijn der gramschap uit mijn hand en geef die te drinken aan alle volken,
tot welke Ik u zend, dat zij drinken en waggelen en dol worden ten gevolge van
het zwaard, dat Ik onder hen zend.

Het Woord spreekt hier over ‘alle volken’, zie ook nog Jr25:26:
aan alle koningen van het Noorden, die nabij of veraf zijn, de een na de ander;
aan alle koninkrijken der aarde, die op de aardbodem zijn, en de koning van
Sesak zal na hen drinken.

Er is tot nu toe nog geen oorlog geweest waarbij alle koninkrijken der aarde
betrokken waren. En: ‘Het zwaard roep ik op tegen alle bewoners van de
aarde’ (vs29).
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Vers 5
En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom!
En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn
hand.
De opening van het derde zegel is onder het ‘kom’ van het derde levende
wezen. Dit had het gezicht van een mens (4:7). Het spreekt van wijsheid en
verstand en dat is wat er onder dit derde zegel wordt geoordeeld naar het
recht van God. Misschien heeft het verband met dit oordeel waarbij men
het evangelie van de mens heeft aangenomen. De gevolgen hiervan worden
schrikbarend zichtbaar. God zal de wijsheid van de wereld tot dwaasheid
maken. Zij hebben gesteund op de wetenschap, maar kunnen niet voorkomen
dat er crisis op crisis volgt. Er verschijnt een zwart (de kleur van rouw) paard,
dat een geweldige economische crisis brengt. De berijder had namelijk een
weegschaal in de hand. Dit symboliseert deze wantoestand.
Als Ik u de staf des broods verbreek, dan zullen tien vrouwen uw brood in één
oven bakken en zij zullen uw brood afgewogen teruggeven, en gij zult eten, maar
niet verzadigd worden. Lv26:26

Vers 6
En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat
tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng
geen schade toe aan de olie en de wijn.
Johannes hoort nu een stem uit het midden van de vier levende wezens. Dit
is dus de hele gemeente die dit oordeel uitspreekt. Een denaar (schelling)
is het dagloon van de dagloner (Mt20:2). Een maat, of rantsoen is wat een
arbeider ongeveer in één maaltijd of in één dag opeet. Hij zal dus van zijn
dagloon dus één rantsoen tarwe en drie rantsoenen gerst kunnen kopen. Er
blijft dan voor zijn gezin en andere levensbehoeften niets over. Er is dus een
inflatie onder het derde zegel en een economische crisis. Deze prijzen zijn tien
tot twaalf keer hoger dan normaal. Er wordt aan de luxe artikelen, olie en wijn
(zie Sp21:17) geen schade toegebracht. Dit kan betekenen dat de rijken niet
worden getroffen, anderen denken dat deze crisis een beperkte hongersnood
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tot gevolg heeft. De rijken worden in vers 15 ook getroffen. We zien in het boek
Joël profetische woorden over deze tijd:
Verwoest is het veld; de aardbodem treurt, want het koren is verwoest, de
most verdroogd, de olie weggeslonken. De landbouwers zijn verslagen, de
wijngaardeniers jammeren, over de tarwe en over de gerst, want de oogst van
het veld is verloren gegaan. De wijnstok is verdord en de vijgeboom is verwelkt;
granaatappelboom, ook palm en appelboom, alle bomen des velds zijn verdord.
Voorwaar, de blijdschap is beschaamd van de mensenkinderen weggevlucht.
Vs10-12
Verschrompeld zijn de zaadkorrels onder haar aardkluiten; verwoest zijn de
voorraadschuren; gescheurd staan de korenbakken, want het koren is verdroogd.
Vs17

Vers 7
En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier
zeggen: Kom!
Het vierde levende wezen was een vliegende arend gelijk. Dit symboliseert het
eeuwige goddelijke leven dat zichzelf steeds weer vernieuwt. Juist dat deel
van de gemeente dat onder deze beeldspraak wordt samengevat, van eeuwig
leven, losgemaakt van de aarde, en verbonden met goddelijke personen in
het huis van de Vader, kondigt de dood aan van hen die dit leven hebben
afgewezen.

Vers 8a
En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood,
en het dodenrijk volgde achter hem.
Onder het vierde zegel verschijnt een ‘vaal (Gr: chlooros)’ of ‘bleekgroen’ (de
kleur van de dood, maar ook van de melaatsheid, een beeld van de zonde)
paard. Het blijkt dat hier figuurlijke, symbolische taal wordt gebruikt, omdat
de dood op dit paard zit. Het dodenrijk volgde, dit is ook symbolische taal.
De dood brengt het lichamelijk sterven, het dodenrijk slokt de ziel op. Het
dodenrijk is de plek waar de ongelovige doden zijn. De gelovigen zijn in het
paradijs (zie Lk23:43). In Mt16:18 staat:
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En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en
de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

De gemeente zal de dood niet zien (zie ook Jh8:51) en de gelovigen zullen niet
in het dodenrijk komen. Hoe groot is de tegenstelling met hen die op de aarde
wonen en Hem hebben afgewezen, zelf het vals evangelie (het witte paard)
hebben aangenomen!

Vers 8b
En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met
het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der
aarde.
De vier gerichten onder dit vierde zegel vinden we ook in Ez14:21-22a:
Maar zo zegt de Here HERE: En toch, al zend Ik ook mijn vier zware gerichten, het
zwaard, de honger, het wild gedierte en de pest, naar Jeruzalem om daar mens
en dier uit te roeien, zie, dan zullen er daar overblijven, die ontkomen, die eruit
geleid worden, zonen zowel als dochters; zie, zij zullen tot u uitgaan,

Deze vier ‘middelen’ zal God gebruiken om een vierde deel van de mensheid
om te brengen. Drie vierde zal dus ontkomen, zoals ook Ez14 ons profetisch
meedeelt. ‘Zonen en dochters’ zullen ontkomen. In die tijd zullen vele gebeden
worden verhoord van gelovige ouders voor hun kinderen.
gij zult hun handel en wandel zien en getroost worden over het onheil dat Ik over
Jeruzalem heb doen komen, al wat Ik daarover heb doen komen. Ez14:22b

Wij zullen zien dat er velen tot geloof zullen komen en getroost worden, juist
door de oordelen die God over de aarde zal brengen! Hoewel het in Ez14 gaat
over de tijd van de Babylonische ballingschap rond het aardse Jeruzalem, zijn
dit ook profetische woorden over de eindtijd, zoals dit altijd het geval is in het
Oude Testament!
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Vragen over Openbaring 6:9-17
1.

Past het gebed van vers 10 wel bij een christen? Wij behoren toch te
bidden voor onze vijanden?

2.

Wat kan de betekenis zijn van vers 12? Letterlijk of symbolisch?

3.

Elke berg werd van zijn plaats gerukt (vs14). Toch verbergen de mensen
zich in de holen van de bergen (vs15). Hoe kan dit?

4.

De mensen weten welke tijd het is, vs16. Hoe weten ze dit?

5.

Is ‘dag’ letterlijk in vs17?
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Openbaring 6:9-17
De gemeente is bij de Here Jezus en is getuige van de overhandiging van de
boekrol met de zeven zegels aan het Lam. God op de troon geeft deze aan
Hem. Het is de erfenis die Hem toekomt omdat Hij alles en allen heeft gekocht
(2Pt2:1). Zodra het Lam de zegels gaat openen beginnen Gods oordelen vanuit
de troon op aarde te woeden. Er zijn vier paarden geweest bij het openen van
de eerste vier zegels. Ze stellen de invloed voor die de oordelen hebben op
aarde. Er was een schijnvrede, een oorlog, een hongersnood en een sterfte
tijdens deze eerste vier oordelen. Deze oordelen vormen een inleiding tot
de grote verdrukking, die verderop zal beginnen. We gaan nu verder met de
laatste zegels.
Vers 9a
En toen Hij het vijfde zegel opende
Het vijfde zegel staat in verbinding met Israël (zie onder vers 9b). God gaat zijn
verbond met Israël, aan Abraham gedaan, weer gedenken. Een aantal keren
komt dit getal vijf voor in verbinding met het verbond met Abraham. Hiermee
laat de Schrift op verborgen wijze zien dat het getal vijf verbinding houdt met
dit verbond:
1.
2.

In Gn15:9 moet Abraham vijf dieren middendoor delen.
In Gn17:1-5 verschijnt God voor de 5e maal aan Abraham en verandert
zijn naam:
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3.

Abraham krijgt de 5e letter van het Hebreeuwse alfabet toegevoegd aan
zijn naam.

5.

In Ex13:18 staat in de Statenvertaling: Maar God leidde het volk om, langs
den weg van de woestijn der Schelfzee. De kinderen Israëls nu togen bij
vijven uit Egypteland.

4.

Dit is de letter ‘hee’ en heeft ook de getalswaarde vijf.

Vers 9b
zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord
van God en om het getuigenis, dat zij hadden.
Heel merkwaardig dat er onder het vijfde zegel geen oordeel volgt. Johannes
ziet in plaats daarvan zielen onder het altaar van die gelovigen die ‘om het
Woord van God en om het getuigenis’ vermoord zijn. Deze uitdrukking vinden
we bijna net zo in 1:9 als Johannes het over zichzelf heeft en in 20:4 waarde
volgorde is omgedraaid. In beide gevallen staat daarbij: ‘het getuigenis van
Jezus’. Hier in 6:9 niet. De vraag is wie dit zijn. Sommigen denken, en ik denk
niet ongegrond, aan Israëlieten vanwege het ontbreken van ‘Jezus’ achter ‘het
getuigenis’ en vanwege het noemen van het altaar, wat duidt op de eredienst
van Israël. Dit is het brandofferaltaar, waar het bloed van dieren werd gestort
tot verzoening van de zonden. Het is zeker opvallend dat de zielen zich onder
het altaar bevinden.
Vele Israëlieten hebben hun leven gegeven voor hun God, ook al wisten ze
niet van Jezus. Ze hielden vast aan de Thora en dat is waardevol voor God.
Het zou kunnen dat hier op Joden wordt gedoeld. We zien in vers 11 dat er
wordt gesproken over hun broeders en hun mededienstknechten van hen die
nog gedood gaan worden. Dit zijn volgens 20:4 die martelaren die onder de
heerschappij van het Beest zijn omgebracht. Het zijn de martelaren die tot
geloof komen na de opname van de gemeente, zowel uit Israël (hun broeders)
als uit de volken (hun mededienstkechten). Dat zij onder het altaar zijn wijst
op hun opgeofferde levens. Johannes ziet ‘zielen’ dus ze hebben nog geen
opstandingslichaam.
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Vers 10
En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige
Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde
wonen?
Uit deze woorden kunnen we opmaken dat deze gelovigen zich niet op het
christelijk terrein bevinden. Ze roepen namelijk om wraak over hun vijanden,
iets dat juist christenen nooit zouden moeten doen. Dit is meer de taal van het
Oude Testament (zie bijv. Ps79:10-13; 137:7-9) en past ook bij de ‘dag van de
wraak van God (Js61:2)’ die na Op3 is aangebroken. De gemeente is geroepen
om de genade, de liefde en het geduld van God te openbaren, terwijl Israël
zijn strengheid, gerechtigheid en recht moet openbaren. Daarom gebruikt God
Israël in de dag der wrake! In onze tijd woont de Heilige Geest als een Persoon
in de gelovigen om het getuigenis van de gemeente in gelovigen te bewerken.
Deze leidt de gelovigen tot voorbede voor de vijanden (zie Stefanus in Hd7).
Dit is ook de Geest van Jezus. De Heilige Geest is in deze periode van Op6 naar
de hemel teruggekeerd samen met de gemeente. De martelaren spreken God
aan (het is eigenlijk een gebed dat de gevoelens van God Zelf weergeeft, het is
immers zijn dag van de wraak) met ‘heilige en waarachtige Heerser’. Dit is niet
‘Vader’ of ‘Here Jezus’ wat kenmerkend is voor christenen. Men spreekt God
aan in veel algemenere bewoordingen. Ze spreken ook ‘tot hoelang’ uit, een
smeking die we ook in de Psalmen vinden en typerend is voor het Joodse volk:
Ja, mijn ziel is ten zeerste verschrikt, en Gij, HERE, hoelang nog? Ps6:4

Zie verder: 13:2-3; 62:4; 74:9-10; 79:3-5; 89:47; 94:3. Er is zoveel lijden geweest
onder het Joodse volk, dat men in wanhoop iedere keer weer uitroept:
‘hoelang nog’?
Er wordt gesproken over ‘hen die op de aarde wonen’, een uitdrukking die 9
keer voorkomt in dit boek. Het zijn die mensen die hun wortels in de aarde
hebben en dus aardsgezind zijn.

Vers 11
En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd,
dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn
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van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden
evenals zij.
De martelaren ontvangen een wit gewaad, een lang wit kleed. Dit kan twee
dingen betekenen:
1.
2.

Het witte kleed der rechtvaardigmaking.
Het opstandingslichaam, zoals dit ook in 4:4 wordt bedoeld.

Deze zielen ontvangen nog niet hun opstandingslichamen, want ze moeten
rusten en in 20:4 krijgen ze daar dat witte kleed. Deze martelaren ontvangen
dus het witte kleed van de rechtvaardigmaking. Ze moeten nog een korte tijd
rusten, de tijd van de grote verdrukking die op het punt staat te beginnen. Gods
toorn zal kort zijn, maar hevig. Dan zullen er nog velen worden gedood om hun
getuigenis. Dit omvatten zowel Joden, die broeders zijn van de martelaren uit
vers 9 en de heidenen, de mededienstknechten.

Vers 12a
En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote
aardbeving
De rest van dit hoofdstuk wordt besteed aan de beschrijving van de
gebeurtenissen die plaatsvinden onder de opening van het zesde zegel. Het
getal zes staat in verbinding met de schepping, want in zes dagen schiep God
de hemel en de aarde. Onder dit zesde zegel zien we dan ook dat de schepping
aan het wankelen wordt gebracht. De grote vraag is of we hier letterlijk dan
wel symbolisch moeten lezen. Er wordt gesproken over drie gebeurtenissen:
1.

Een grote aardbeving

3.

De maan die als bloed wordt

5.

De hemel wijkt terug als een boekrol

2.

De zon die zwart wordt als een haren zak

4.

De sterren vallen op de aarde
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6.
7.

Elke berg en ieder eiland wordt van zijn plaats gerukt
Koningen en hooggeplaatsten verbergen zich in holen van bergen en
rotsen

In Js13:9-13 zien we iets soortgelijks:
Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende
toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te
verdelgen. Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet
stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet
schijnen. Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen
hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en
de hoogmoed der geweldenaars vernederen. Ik zal de stervelingen zeldzamer
maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. Daarom zal Ik
de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de
verbolgenheid van de HERE der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.

Ook in Js24:17-20 lezen we over de schudding van de aarde op haar grondvesten.
Is dit letterlijk of symbolisch? We moeten aan een symbolische uitleg denken,
er zijn immers nog rotsen om in te verbergen (vs15). De aardbeving schetst een
beeld dat alle ordeningen op zijn kop gezet zullen worden. Een moeilijkheid
hier is dat in Mt24:29-30 staat:
Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan
zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten
der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen
verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst
slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met
grote macht en heerlijkheid.

Hier zegt de Heer dat NA de grote verdrukking dit soort tekenen worden gezien.
Deze grote verdrukking plaatsen de meeste uitleggers onder de bazuinen.
Misschien worden er voor die tijd ook al dit soort tekenen gezien.

Vers 12b
en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.
In het boek Joël wordt geprofeteerd over deze gebeurtenis:
De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote
en geduchte dag des HEREN komt. Jl2:31
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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. Jl3:14-15

De dag des Heren is hier de dag dat Christus wederkomt en zijn koninkrijk
zal vestigen. Sommigen vatten dit letterlijk op, dat de aarde zal openbarsten
(Js24:19) en de zon zal verduisteren, anderen symbolisch. Dit vers kan moeilijk
letterlijk zijn bedoeld uiteraard, want zonder zon is er geen leven meer
mogelijk, en hoe ziet men de maan in letterlijk bloed veranderen? Het zou
kunnen dat er een zonsverduistering plaatsvindt en dat de maan een rode
gloed zal verspreiden. Dit is ooit gebeurd op 19 mei 1780, toen er een volledige
duisternis noord Amerika twee dagen in zijn greep hield. Let op wat er in
Js24:23 staat:
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.

Dit ‘schamen’ duidt op een persoon. Als Christus koning wordt, is dit ter
beschaming van alle kwade machthebbers zowel op aarde als in de hemel. De
zon, de maan en de sterren worden in het OT gebruikt om machtige heersers
aan te duiden. Zij zijn de morele lichtdragers, maar worden omver geworpen
of veroorzaken dood (bloed). Hierdoor ontstaan chaotische toestanden.

Vers 13
En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn
wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.
In Dn8:10 zien we al dat sterren niet altijd de letterlijke sterren zijn, maar
geestelijke machthebbers. We weten dat sterren vele malen groter zijn dan
de aarde, zodat een letterlijke betekenis onmogelijk is. Misschien zou het om
meteorieten kunnen gaan. Dus
1.
2.
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Of het gaat hier om een letterlijke meteorietenregen
Of het gaat om een symbolische aanduiding van het omverwerpen van
(geestelijke) machten

Openbaring 6:9-17

Vers 14
En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en
eiland werd van zijn plaats gerukt.
De hemel verduistert haar geheimen, wat duidt op een toegesloten worden
van de gedachten van God (de hemel) voor de mensen. Zie ook Js34:4:
Al het heer des hemels vergaat en als een boekrol worden de hemelen
samengerold; al hun heer valt af, zoals het loof van de wijnstok en zoals het blad
van de vijgeboom afvalt.

Elke berg en elk eiland wordt van zijn plaats gerukt. Aangezien er in vers
15 nog bergen zijn om in te verbergen moeten deze bergen wel symbolisch
bedoeld zijn. Een letterlijke uitleg zou kunnen zijn dat zij, door de aardbeving
van vers 12, verplaatst worden. Het blijft moeilijk in dit boek de letterlijke
en symbolische betekenis uit elkaar te houden. Bergen zijn in het OT sterke
heersers, onbeweeglijke machten (zie Ps46:3v,; Js40:4; 64:1,3; Jr51:25;
Dn2:35,44; Micha 6:1v.; Hb3:10; Zc4:7; Mt17:20; 21:21). Alle macht en gezag
wordt omvergeworpen. Een eiland staat voor een commerciële mogendheid
(Op16:20; Js23:2; 40:15; 51:5; 60:9; Ez26:18; 27:3,15). Er komt een wereldwijde
revolutie op elke terrein dat de weg zal vrijmaken voor een totalitair regime,
dat van de werelddictator en zijn valse profeet.

Vers 15
En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de
rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en
de rotsen der bergen;
Deze zevenvoudige opsomming beschrijft de hele mensheid. Zij is zo ontzet en
verbijsterd dat ze zich verbergen in de holen en de rotsen van de bergen. Men
verbergt zich in plaats van zich te bekeren. Dit verbergen kan duiden op een
letterlijke meteorietenregen uit vers 13. Op 13 november 1833 is er een zware
meteorietenregen geweest die de hele nacht aanhield. In Noord Amerika
vielen naar schatting 200.000 meteorieten per uur naar beneden.
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Vers 16
en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor
het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het
Lam;
De mensen hebben wel door dat dit oordelen zijn van God, maar zoals gezegd
bekeren zij zich niet. Hoewel deze gebeurtenissen nog niet tot de grote
verdrukking behoren (DE toorn van God) en zij het begin van de weeën zijn,
zoals Jezus zegt in Mt24:8, denken de mensen dat de toorn al is gekomen. Hun
vertrouwen in de wetenschappelijke verklaring van de natuurverschijnselen,
zal plaatsmaken voor dat wat hun hart altijd al wist: God bestuurt de natuur.

Vers 17
want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?
Pas wanneer Christus verschijnt, zal de grote dag van de toorn van God en
van het Lam aangebroken zijn, maar de mensheid ervaart deze oordelen al zo
heftig, dat men gelooft dat de toorn al is aangebroken.

Vragen over Openbaring 7: 1-9
1.

Wat kan er bedoeld zijn met ‘de vier winden’? vers 1

2.

Wat is ‘het zegel van de levende God’ uit vers 2?

3.

Zijn de bomen letterlijk in vers 3?

4.

Wie zijn de 144.000 verzegelden uit vers 4?

5.

Hoe kan het dat er in vers 8 over de stam van Jozef gesproken wordt en dat
de stam Dan helemaal niet wordt genoemd?
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We hebben gezien dat de eerste zes zegels van de boekrol zijn geopend door
het Lam. De dag van de wraak van God is begonnen. Hieronder schematisch
wat de situatie is aan het eind van hoofdstuk 6:
Tijdperk gemeente
op aarde

Gemeente in de hemel

Gemeente in de hemel

Dag des heils

Dag der wrake Gods

De grote verdrukking

Tijd van genade

Lam opent zeven zegels

Drie en een half jaar

Gemeente

Dag van
Christus

Rond de troon Verheerlijkte
lichamen

Hemels deel
Vrederijk

Israël en
de volken

Dag der
wrake

Op aarde

Aards deel
Vrederijk

Sterfelijke
lichamen

De eerste zes zegels vormen oordelen van God over de goddeloze mensheid.
Het is de periode vlak voor de grote verdrukking (die begint met het openbaar
worden van de Antichrist). Hoofdstuk 7 vormt een tussenzin en is een
antwoord van Godswege op de vraag van 6:17: …want de grote dag van hun
toorn is gekomen en wie kan bestaan? Het antwoord is: de verzegelden van
God uit Israël (de 144.000) en de grote menigte uit de volken die niemand kan
tellen. Dezen worden gezien tijdens de grote verdrukking. De beschrijving van
de grote verdrukking zelf, begint in hoofdstuk 8.
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Vers 1a
Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier
winden der aarde vasthielden
Hier wordt driemaal een vier genoemd, 3 maal 4 is 12, het getal van het
fundament (zie onder vers 4). Wat Johannes nu ziet is na het zesde en voor
het zevende zegel (8:1). Onder de eerste zes zegels waren de oordelen op het
natuurlijke vlak. De oordelen die onder het zevend zegel zullen plaatsvinden
zijn anders. Er worden daarbij ook verderfelijke machten en krachten
van de duisternis losgelaten op de aarde zodat het noodzakelijk is dat de
dienstknechten van God verzegeld worden. Johannes ziet vier engelen die de
vier winden vasthielden. Deze ‘winden’ (Gr. pneuma) kan men ook vertalen
met ‘geesten’, iets wat we ook in Daniël tegenkomen:
Begin van het bericht. Daniël hief aan en zeide: Ik had in de nacht een gezicht en
zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering, en vier grote
dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere. Dn7:2

Hier wordt bedoeld dat de vier winden de geestelijke machten zijn die de
volken besturen. Het zijn de winden ‘der aarde’, duidend op machten van het
kwaad. De hele wereld ligt door hen in het boze. Vier rijken kwamen op uit
de zee, dat is, de volkerenmassa. De vier engelen houden deze geestelijke
machten onder controle.

Vers 1b
opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige
boom.
De aarde staat voor de geordende staat van dingen en stelt de regeringen
voor die orde brengen. De zee is de volkerenmassa met zijn revoluties etc. Een
boom symboliseert een koninkrijk, zoals in Dn4:20-22:
De boom die gij gezien hebt, die groot en sterk was, welks hoogte tot de hemel
reikte en die over de gehele aarde te zien was, welks loof schoon en welks vrucht
zo overvloedig was, dat hij voedsel bood voor allen, onder welke het gedierte des
velds huisde en in welks takken het gevogelte des hemels nestelde – dat zijt gij,
o koning, die groot en sterk zijt geworden, wiens grootheid zo is toegenomen,
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dat zij tot aan de hemel reikt, en wiens heerschappij zich uitstrekt tot aan het
einde der aarde.

Zo spreekt de Here Jezus in Lk21:29 over de vijgenboom als beeld van Israël
en over het uitlopen van de andere bomen om oude koninkrijken aan te geven
die weer gaan opkomen. De engelen van God bedwingen de boze machten om
hun invloed op de aarde uit te oefenen voordat de dienstknechten van God
zijn verzegeld (zie ook vers 3). Een andere uitleg is dat de vier winden staan
voor natuurkrachten die door engelen worden beheerst.

Vers 2
En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het
zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan
wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen,
Een andere engel komt op ‘van de opgang der zon’. Als de zon opkomt, breekt
het rijk van Christus aan, zoals ook geschreven staat in Ml4:2-3:
Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er
zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren
uit de stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw
voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen.

Het is bijna 6000 jaar nacht geweest, duisternis is op de volken, maar dan zal
de zon opgaan en de dag aanbreken. De andere engel heeft het zegel van God,
wat zijn autoriteit bevestigd als komend van God Zelf. Deze machtige engel zal
een groep Israëlieten laten verzegelen aan hun voorhoofden. Hiertoe moeten
de verderfengelen korte tijd wachten met het loslaten van de demonische
‘winden’ die over deze wereld gaan komen.

Vers 3
en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch
aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd
verzegeld hebben.
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De schade die aangebracht zal gaan worden, moet worden uitgesteld. De
verzegeling aan de voorhoofden is de naam van God en van het Lam (zie 14:1;
22:4), wat zou kunnen slaan op het ontvangen van de Heilige Geest. In de tijd
van Johannes kregen slaven het stempel van hun meester op hun voorhoofd.
Zoals de Israëlieten ten tijde van de laatste plaag in Egypte bewaard werden
door het teken van het bloed op de deurposten, zo zal deze groep bewaard
worden door dit teken op hun voorhoofden. Ook in Ez9:1-5 vinden we dat de
trouwe Israëlieten worden bewaard voor de naderende rampspoed uit Babel
door een teken op hun voorhoofden. Hier staat weer ‘knechten’ wat slaat op
een bijzondere dienst voor God. De groep is geroepen om deze dienst aan
anderen te brengen zodat ook zij worden gered. Het is heel bijzonder dat deze
groep precies dezelfde tijd heeft om hun dienst uit te voeren, net als Christus
zelf, drie en een half jaar. Bovendien zullen zij net als Hij, sterven voor hun God.

Vers 4
En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls.
De groep verzegelden bestaat enkel en alleen uit Israëlieten. Er staat heel
nadrukkelijk ‘uit alle stammen van de kinderen Israëls’. Nadat de gemeente is
opgenomen, heeft God met zijn Geest gewerkt in de harten van deze 144.000.
Zoals de 12 apostelen en later de 120 (10 maal 12, het getal 12 is het getal van
het fundament) in de opperzaal het fundament vormde van de gemeente en
daarvoor waren toebereid tijdens de periode van de wet, zo bereidt God deze
144.000 nu al voor in de tijd van genade om straks een fundament te vormen
voor het herstel van heel Israël. Johannes hoorde hun getal, maar zag ze nog
niet! Pas in 14:1 ziet hij hen ook, daarover meer bij 12:4.
Tijdens de ‘dag der wrake Gods’ worden er zeven groepen gelovigen
onderscheiden:
1.

Joden die voor de grote verdrukking om het leven worden gebracht (6:9).

2.

Heidenen die voor de grote verdrukking om het leven worden gebracht.

3.

Joden die tijdens de grote verdrukking om het leven worden gebracht
(6:11).
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4.

Heidenen die tijdens de grote verdrukking om het leven worden gebracht.

5.

De 144.000 uit de stammen van Israël.

6.

De grote menigte uit de volken (7:9).

7.

De twee stammen van Juda die bewaard worden (Op14).

Vers 5
Uit de stam Juda twaalfduizend verzegelden, uit de stam Ruben twaalfduizend,
uit de stam Gad twaalfduizend,
We krijgen nu een opsomming van de twaalfduizend uit iedere stam van Israël.
Zijn dit letterlijk 12.000 uit iedere stam of is dit een figuurlijk getal? Als men
uitgaat van het feit dat de 144.000 in Op14 alleen slaan op de twee stammen
van Juda, dan is dit een symbolische getal. Ik ga er zelf vanuit dat dezelfde
groep als hier wordt bedoeld en dat het om een letterlijk getal gaat, net zoals
de 12 apostelen en de 120 in de bovenzaal ook letterlijke getallen zijn. Jakob
had 13 zonen, aangezien Manasse en Efraïm hem tot zonen werden gerekend
in plaats van Jozef (Gn48). Juda staat voorop en niet Ruben, de oudste zoon.
Dit omdat uit Juda de Koning is.

Vers 6
uit de stam Aser twaalfduizend, uit de stam Naftali twaalfduizend, uit de
stam Manasse twaalfduizend,
Heel Israël zal worden behouden (Rm11:25) en het vrederijk beërven, en God
gebruikt daarvoor 12.000 uit iedere stam. De stammen Efraïm en Dan ontbreken
in deze opsomming, vanwege hun afgoderij (Ri18:30-31, 1Kn12:29v.: Ho4:17).
Er zijn ook aanwijzingen, dat uit de stam Dan de Antichrist zal voortkomen:
Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Moge Dan
een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die in de
hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt. Op
uw heil wacht ik, o HERE. Gn49:16-18
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Tijdens de periode van de Antichrist krijgt vers 18: ‘Op uw heil wacht ik, o
Here’, wel een heel bijzondere lading! Verder nog Jr8:15-17:
Hoop op vrede, maar er is niets goeds; op een tijd van genezing, maar zie,
verschrikking! Van Dan uit is te horen het snuiven zijner paarden; door het geluid
van het hinniken zijner rossen beeft het gehele land; zij komen, zij verslinden het
land met al wat erop staat, de stad met wie erin wonen. Want zie, Ik zend onder
u giftige slangen, waartegen geen bezwering baat; die zullen u bijten, luidt het
woord des HEREN.

Vers 15: ‘Hoop op vrede, maar er is niets goeds’, is een profetie over de grote
verdrukking. Dan wordt er geprofeteerd dat uit de stam Dan ‘slangen’ zullen
komen, die de machten voorstellen waarover de Antichrist macht zal hebben.
Uit Ez48:1 en 5 blijkt echter dat deze stammen Efraïm en Dan wel degelijk
een deel zullen krijgen in het vrederijk wat de kwestie alleen maar moeilijker
maakt. Het lijkt mij dat Dan niet deel heeft aan deze bijzondere groep van
144.00, maar wel behoort tot de ‘oogst’ die deze groep voortbrengt uit Israël.

Vers 7
uit de stam Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de
stam Issakar twaalfduizend,
Uit de genoemde volgorde is niet een bepaald patroon te ontdekken. Het zou
kunnen zijn dat die stammen waar in de geschiedenis de meeste zegen van is
uitgegaan, voorop staan. Gods Woord wil in elk geval heel duidelijk laten zien
dat dit Israëlieten zijn en geen heidenen.

Vers 8
uit de stam Zebulon twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de
stam Benjamin twaalfduizend verzegelden.
In Ex13:1 en 2 zien wij hoe het Oude Testament profetische geschiedenis is:
De HERE sprak tot Mozes: Heilig Mij alle eerstgeborenen, die onder de Israëlieten
het eerst uit een moederschoot voortkomen, zowel van mens als van dier; zij zijn
mijn eigendom.
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Deze ‘eerstelingen’ zijn een type van de 144.000 die net als toen, in een
periode van oordelen, voor God geroepen zijn tot een bijzondere dienst. Het
gevolg van hun wereldwijde prediking wordt gezien in het volgende vers.

Vers 9
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk
en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam,
bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.
Het gevolg van de dienst van de 144.000 is dat er een grote schare, die niemand
kan tellen, uit de volken tot geloof komt. Men stelt zich vaak de vraag hoe dit in
slechts drie-en-een-half jaar mogelijk is, terwijl de gemeente na 2000 jaar nog
niet zover is. Men vergeet daarbij dat deze 144.000 net zo krachtig gebruikt
worden als Paulus destijds. Stel eens 144.000 ‘Paulussen’ voor! Door de dienst
van die ene apostel was het evangelie over het hele toenmalig bekende aardrijk
gepredikt (zie Ko1:25)! Dit vers is dus chronologisch gezien, pas te plaatsen na
de grote verdrukking! Vers 14 zegt ons dat zij uit de grote verdrukking komen.
Het wordt ons dus voordat de oordelen losbreken onder het zevende zegel, al
verteld. Dit als een troost: God laat het resultaat zien van zijn genade, ook in
de ‘dag van zijn wraak’. Ze staan voor de troon, wat niet is zoals de gemeente,
die ‘in de troon’ gezeten is. De menigte is bekleed met witte gewaden, wat
spreekt van de gerechtigheid in Christus. Ze hebben palmtakken in de hand,
wat altijd is verbonden met het messiaanse rijk, Jh12:13:
namen zij palmtakken, gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna, gezegend
Hij, die komt in de naam des Heren! en: De koning van Israël!

Er wordt niet gesproken over een kroon. Zij zullen God dienen in de tempel
gedurende de 1000 jaar van het vrederijk, terwijl de gemeente zal regeren (zie
20:4). Zij zullen in hun natuurlijke lichamen op aarde wonen zonder te sterven
(Js65:22). Het is niet de gemeente. Johannes kende de gemeente, maar van
deze groep moet hij vragen wie dit zijn (vs14).
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Vragen over Openbaring 7:10-17
1.

Is de aanbidding in vers 12 anders dan in 5:13?

2.

Waarom zou de oudste deze vraag aan Johannes stellen? Vers 13

3.

Wat zegt vers 14 over de grond van redding voor alle gelovigen uit alle
tijden?

4.

Is de tempel in vers 15 letterlijk of figuurlijk?

5.

Wat betekent vers 16? Wat wordt er met ‘hitte’ bedoeld?
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We bevinden ons in de periode van oordelen van God over deze aarde. De
Bijbel noemt dit de ‘dag der wrake Gods (Js61:2)’. Christus opent de boekrol
die Hem recht op de aarde geeft, door zeven zegels te verbreken. Onder de
eerste zes zegels vinden oordelen plaats die nog niet rechtstreeks goddelijk
ingrijpen inhouden. Voordat het Lam het zevende zegel opent, zien we een
tafereel dat heel belangrijk is. Zodra de grote verdrukking (zie onder vers 14)
begint, komt er een bijzonder getuigenis van God. Zij worden verzegeld zodat
de duivelse machten hen niet kunnen deren. Ze worden uit de 12 stammen van
Israël gevormd, zoals we hebben gezien. Het zijn er 12.000 uit elke stam. We
hebben ook gezien dat Johannes daarna een grote schare zag uit alle volken.
Een menigte die niemand kan tellen. Het ligt voor de hand dat deze menigte
het resultaat is van de prediking van het komende koninkrijk door de 144.000.
We zien dit voorgesteld in Mt24:14:
En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot
een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

In vers 21 spreekt de Heer over de grote verdrukking. Deze dingen houden
dus verband met elkaar. Ik geloof dan ook dat wat we vinden in Mt24 een
uitwerking heeft in het boek Openbaring. Zodra de gemeente niet meer
het getuigenis vormt op aarde, zal het Israël zijn die het evangelie van het
koninkrijk zal prediken (niet het evangelie van de heerlijkheid van Christus).
Dit laatste (2Ko4:4) legt de nadruk op de verbinding met een verheerlijkte
Christus, d.m.v. zijn dood en opstanding, het eerste legt de nadruk op bekering
vanwege het komende koninkrijk. Beide aspecten vinden we in het Nieuwe
Testament overigens. Zie voor deze dingen een verwijzing in Mt4:17 en 28:19v.
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Vers 10
En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op
de troon gezeten is, en van het Lam!

Er wordt hier niet gezongen, maar geroepen door de menigte die niemand
tellen kan. Dit betekent dat men Gods wijsheid, heerlijkheid en kracht eert die
Hij toont in het redden van de grote menigte. In dit vers wordt de ‘zaligheid’ of
het ‘heil’, de ‘behoudenis’ genoemd. Het is Gods genade dat er in deze grote
verdrukking zoveel mensen tot geloof komen en alsnog behouden worden. Dit
zijn niet de mensen die het evangelie afwezen voordat de opname kwam. Zij
worden verblind (zie 2Ts2:9-11). Het betreft hier alle mensen die het evangelie
niet bewust hebben afgewezen. Dan is er ook nog een grote groep die zich
niet wil bekeren (zie 9:20-21; 16:9 en 11). God ‘zit op de troon’ Dit is, zoals we
hebben gezien in 4:2, de oordeelstroon. Het Lam wordt ook genoemd. Hij is
immers het middel waardoor God redt.

Vers 11
En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God,
We vinden hier 3 groepen rondom de troon: alle engelen, de 24 oudsten en de
vier levende wezens. De laatste twee symboliseren de gemeente. De volgorde
laat dit ook zien, omdat engelen eerst worden genoemd en daarna niet de
levende wezens (als dit cherubs zouden zijn was dit logischer geweest). Engelen
en mensen aanbidden God vanwege de rijke oogst uit de grote verdrukking.
Men wierp zich in Bijbelse tijden voorover, een manier van aanbidding die nog
steeds in het Midden Oosten wordt toegepast. De oordelen van God hebben
een doel: zoveel mogelijk mensen behouden voor de eeuwigheid.
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Vers 12
zeggende: Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging,
en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden!
Amen.
De engelen brachten lof aan het Lam in Op5, hier aan God. Er wordt hier gezegd,
niet gezongen. De gemeente, voorgesteld door de 24 oudsten, zongen een
nieuw lied (Op5:9). Hier wordt zevenvoudige heerlijkheid aan God toegezegd
vanwege zijn wegen m.b.t. de grote menigte die tot geloof komt tijdens deze
periode. Het valt op dat het woordje ‘amen’ zowel voor als na de lofzegging
voorkomt. Christus is de ‘amen’ (Op3:14), zodat hier gesymboliseerd wordt,
dat alle heerlijkheden van God aan mensen in en door Christus hen toekomen
(zie ook 2Ko1:20), ook als het gaat om deze grote menigte.

Vers 13
En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die
bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen?
De oudsten, symbolisch de gemeente, bezitten de gedachten van God. Zij
bezitten de Heilige Geest, vandaar ook dat één van hen aan Johannes vraagt
wie deze grote menigte is, om daarna zelf het antwoord te geven. Hij vraagt
wie deze mensen zijn die bekleed zijn met witte gewaden, dus gerechtvaardigd
zijn voor God. Ook vraagt hij waar ze vandaag komen.

Vers 14a
En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn
het, die komen uit de grote verdrukking;
De oudsten leren nog steeds, ook in de hemel (zie bij 4:4). De grote menigte die
niemand tellen kan komt uit de ‘grote verdrukking’. Omdat dit zo’n belangrijke
plaats inneemt in het hele plan van God, zullen we uitgebreid stilstaan bij de
term ‘de grote verdrukking’. Dit is de periode die zal beginnen als duivel uit
de hemel wordt geworpen (zie onder) en de Antichrist openbaar wordt en
de ‘gruwel der verwoesting’ (d.i. het beeld van het Romeinse staatshoofd) in
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de tempel zal plaatsnemen, zie Mt24:15-27. Deze periode zal drie-en-een-half
jaar duren, zoals verschillende Schriftplaatsen duidelijk maken:
Dn7:25. Het hoofd van het herstelde Romeinse wereldrijk zal de heiligen
vervolgen en de eredienst te Jeruzalem veranderen gedurende ‘tijd, tijden en
een halve tijd’. Een tijd is een jaar. Met tijden is een verdubbeling bedoeld, dus
twee jaar. En met een halve tijd is een half jaar bedoeld. Samen dus drie-eneenhalf jaar.
- Dn9:27 spreekt over een zware tijd van een ‘week’ of ‘zevental’. Daarmee is
zeven jaar bedoeld. In de helft van die tijd zal de gruwel van de verwoesting
worden geplaatst en de staatsafgoderij worden ingevoerd. Er volgen dus nog
drie-en-eenhalf jaar (een halve ‘week’) van verdrukking.
- Dn12:7 komt met 7:25 overeen.
- Op11:2 verplaatst ons naar Jeruzalem dat gedurende een bepaalde periode
door de volken vertreden zal worden. Daar wordt een tijdsduur van 42
maanden genoemd en die vormen dus weer drie-en-eenhalf jaar (de Joodse
maand telt 30 dagen en het jaar wordt op 360 dagen gerekend).
- Op11:3 In diezelfde tijd heeft God toch getuigen die voor Zijn Naam opkomen.
Deze zullen 1260 dagen profeteren. Welnu, dat is ook weer exact drie-eneenhalf jaar!
- Op12:6 In deze periode van grote verdrukking zal Israël (hier getekend als
vrouw) vreselijk vervolgd worden. De Heer zal echter voor Zijn volk zorgen
gedurende heel die tijd van 1260 dagen. Dezelfde tijdsaanduiding als in 11:3
dus.
- Op12:14 Dit is een herhaling van vers 6, maar nu luidt de tijdsaanduiding ‘tijd,
tijden en een halve tijd’. Dat bewijst dus dat de uitleg ‘tijd’ een jaar, ‘tijden’
twee jaren en een ‘halve tijd’ een half jaar juist is.
- Op13:5 spreekt net als Dn7 over het optreden van de dictator van het
wereldrijk, dat in Dn2 en 7 als het vierde rijk geschilderd wordt. De duur
van zijn optreden tegen de heiligen wordt hier aangegeven met de term 42
maanden. Dat bewijst nog eens dat de uitleg van ‘tijd, tijden en een halve tijd’
juist is. (jaapfijnvandraat.nl)
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Christus spreekt over de grote verdrukking in Mt24:21. Dit hoofdstuk handelt
over de laatste dagen, voor de wederkomst, voor het volk Israël.
Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin
der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

Hier sluit de Heer aan bij Dn12:1. De grote verdrukking is ook de ‘tijd van
Jakobs benauwdheid’ uit Jr30:7. Tijdens deze periode zal Israël, net zoals
Jakob, geslagen worden zodat zij tot geloof komen in de Messias. Jakob werd
toen Israël. Hij ontwaakte geestelijk. Deze grote verdrukking vinden we in het
boek Openbaring vanaf hoofdstuk 7. Er zijn 10 fasen te onderscheiden voor
Israël in de eindtijd, tijdens de grote verdrukking tot in het Vrederijk:
1.

Het overblijfsel (de getrouwen aan God en zijn Woord) is in het land voor
de grote verdrukking, tijdens de eerste drie-en-een-half jaar van de laatste
jaarweek, en verbonden met de tempel en Jeruzalem. De meerderheid
van de Joden (uit Juda) is ongelovig en sluit een verbond met de Antichrist
(Js28:15) om zich te beschermen tegen de vijanden rondom.

2.

De getrouwen worden door de Antichrist verdreven uit het land (Js26:20v.;
Mt24:15v.) en vluchten de woestijn, een beeld van de volken, (Ez20:35 ‘de
woestijn der volken’) in waar ze worden beschermd door God (Ps107:3941, Op12:6). Een klein overblijfsel blijft in Jeruzalem tijdens de grote
verdrukking (Sf3:12).

3.

De ‘Assyriër’ valt Jeruzalem met zijn bondgenoot het Romeinse
staatshoofd, aan (Ps83). Dit is Syrië?/Irak? met de buurlanden van
Israël onder aanvoering van Rusland. Dit is het oordeel van God over de
afgoderij van Juda met de Antichrist (Dn9:27 ‘verwoester=koning van het
Noorden=Assyriërs. Js28:18 ‘gesel’). De Antichrist vlucht naar Rome, waar
hij het Romeinse staatshoofd aanzet tot een opmars naar Jeruzalem om
de Assyriër te verslaan (en het overblijfsel uit te roeien). Dit zal gebeuren
onder de 6e schaal, als de koningen van het oosten met hem zullen
oprukken naar Jeruzalem.

4.

Christus verschijnt van de hemel met de gemeente en verslaat de legers
van het beest (Op17:13v.; 19:19-21) plus het beest en de valse profeet
zelf.
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5.

De goddeloze joden vluchtten naar Egypte in de hoop daar steun te
vinden, maar de Assyriër zal hen daar achterhalen (Js19-20)

6.

Het gevluchte (Zach14:14) als het achtergebleven overblijfsel verdrijven
de Assyrische bezetter (Zach10:3-5).

7.

De koning van het Noorden zal horen van de overwinningen in Palestina
en keert in boosheid terug uit Egypte (Dn11:44vv.) en belegert Jeruzalem
voor de 2e keer (Js29:1-8).

8.

Het overblijfsel en de teruggekeerde joden verweren zich tegen de
bezetter (Zach12:6).

9.

Christus keert uit de hemel terug, zijn voeten zullen op de Olijfberg
staan en de Assyriër en zijn bondgenoten worden verslagen (Js30-30-33;
Zach14:3-7). Israël zal zien op Hem die zij hebben doorstoken (Zach12:10).
Het goddeloze deel van Israël wordt geoordeeld, het overblijfsel gaat het
koninkrijk binnen (Mt24:37-41).

10. Het duizendjarig rijk begint, Gog (Rusland, zie Ez38-39) en bondgenoten
vallen Israël aan maar worden onmiddellijk door Christus verslagen.
Hierna is er vrede voor Israël. De getrouwen uit Israël zullen op tronen
zitten en met Christus regeren (Op20:4)
We zullen bij de bespreking van Op12:6-17 zien dat daar de periode van de
grote verdrukking ongeveer parallel loopt met moment dat de satan uit de
hemel wordt geworpen. Dan zal in de korte tijd (zie Op12:12 en Mt24:22)
het Romeinse rijk een duivels macht ontvangen om Israël te vervolgen. Twee
derde zal het leven laten, maar één derde zal gelouterd worden en tot God
roepen (zie Zc13:8-9).

Vers 14b
en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des
Lams.
Het bloed van Christus is de grondslag waarop alle geredde mensen uit alle
eeuwen behouden worden. Deze grote menigte (en de gelovigen uit het Oude
Testament en tot aan de opstanding van Christus) bezitten weliswaar niet
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dezelfde hemelse zegeningen als de gemeente, ook zij zijn gerechtvaardigd op
grond van het kruis. We lezen in Js1:18:
Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als
scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij
zullen worden als witte wol.

De mensen hebben zelf actief iets gedaan: in geloof aannemen dat Christus
voor hen is gestorven.

Vers 15a
Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn
tempel; en
De grote menigte is voor de troon van God. Het kan letterlijk zijn, dan zouden
ze gestorven zijn, maar het kan ook geestelijk zijn. Er wordt niet gesproken
over geslacht of gedood. Dit is een aanwijzing dat deze groep zich niet in de
hemel, maar op de aarde bevindt en wel aan het begin van het vrederijk.
Zie ook onder vers 17. Het lijkt erop dat zowel de 144.000 als deze menigte
levend het vrederijk zullen beërven. Dat zij zich in de tempel bevinden kan
ook betekenen dat zij in plaats van in de hemelse tempel (11:19), in de aardse
tempel (11:1) in het vrederijk God vereren, hoewel het feit dat dit om een zeer
grote menigte gaat, het weer lastig maakt daar een voorstelling van te maken.
De aardse tempel in het vrederijk wordt beschreven in Ez40-48 en in Js56:6-8
zien we hoe de heidenen daar zullen aanbidden:
En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om
de naam des HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de
sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan
mijn verbond: hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde
bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig
zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Het
woord van de Here HERE, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal
daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn.

Uit alle volken zullen jaarlijks velen naar deze tempel optrekken om God
te dienen (Js2:2v; Zach14:16). Dit zal voortdurend doorgaan, vandaar de
uitdrukking ‘dag en nacht’ (zie de profetes Anna in Lk2:36-37). Wij leven nu in
de tijd dat de gemeente de geestelijke tempel is op aarde.
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Vers 15b
Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden.
Dit is een merkwaardige uitdrukking. Het betekent dat God zijn tabernakel over
deze menigte zal uitbreiden en hen zo doen genieten van zijn tegenwoordigheid.
In de tabernakel woonde de heerlijkheid van Jahweh te midden van het volk
(Ex40:34-38). Ook de tempel in het vrederijk zal met deze heerlijkheid vervuld
zijn, zie Ez43:4-7:
En de heerlijkheid des HEREN ging het huis binnen door de poort die naar het
oosten gericht was, en de Geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste
voorhof, en zie, de heerlijkheid des HEREN vervulde het huis. Toen hoorde ik Hem
uit de tempel tot mij spreken, terwijl de man naast mij stond, en Hij zeide tot
mij: Mensenkind, (dit is) de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen,
waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid; het huis Israëls zal mijn
heilige naam niet meer verontreinigen, zij noch hun koningen, met hun ontucht
en met de lijken van hun koningen na hun dood.

Ditzelfde zien wij in de tempel van Salomo. Het is altijd Gods verlangen geweest
onder zijn volk te wonen.

Vers 16
Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen
vallen, noch enige hitte,
Dit vinden wij in Jesaja 4:5-6:
Dan zal de HERE over het gehele gebied van de berg Sion en over de
samenkomsten die daar gehouden worden, des daags een wolk 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.

God zal de mensen beschermen. Honger en dorst was er tijdens de grote
verdrukking onder het regime van het beest (13:17). De zon zal hen niet meer
verbranden. De vraag is of dit laatste letterlijk is bedoeld of figuurlijk. Het vers
uit Js49 (zie onder vers 17) doet vermoeden dat het letterlijk moet worden
opgevat.
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Vers 17
want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen
voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen
afwissen.
Dit zal de vervulling zijn van wat Jesaja had geprofeteerd:
zij zullen hongeren noch dorsten, woestijngloed noch zonnesteek zal hen treffen,
want hun Ontfermer zal hen leiden en hen voeren aan waterbronnen. Js49:10

Het Lam is de uitvoerder van Gods wegen. Hij is in het midden van de troon.
De tranen worden van hun ogen afgewist. Deze groep heeft vreselijke dingen
meegemaakt tijdens de grote verdrukking die wij nog zullen behandelen. Wat
is de gemeente gezegend dat zij bewaard blijft voor deze vreselijke periode.
Het Lam zal hen weiden, wat een vervulling is van Ps23. Hij leidt hen aan
‘waterbronnen des levens’, de ‘rustige wateren; uit Ps23:2. Dit zijn de wateren
die symbool staan voor de omgang met God, zoals Christus in Jh4 en 7 heeft
verkondigd.
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Vragen over Openbaring 8:1-7
1.

Wat zou het half uur stilte in de hemel betekenen? Vers 1

2.

Wat betekent het dat de engel bij het altaar gaat staan met een gouden
wierookvat? Vers 3

3.

Wat zegt het dat er een gouden altaar voor de troon is? Vers 3

4.

Wat betekent het dat er hagel, vuur en bloed op de aarde werd geworpen
vers 7

5.

Wat betekent het dat al het groene gras verbrandt? Vers 7
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We komen nu bij twee zeer moeilijk te begrijpen hoofdstukken. De eerste
zes zegels zijn geopend door het Lam. Het openen van het zevende zegels
luidt het schallen van de zeven bazuinen in. Christus is hier de Rechter over de
aarde, die vanuit de hemel oordelen laat komen over een goddeloze wereld.
De eerste zes zegels omvatten indirecte oordelen, rampen die grotendeels
door de mensheid zelf bewerkt worden. Nu, voordat de zeven bazuinen gaan
klinken, en er directe oordelen van God gaan volgen, is er een stilte voor de
storm. De zeven bazuinen beschrijven de grote verdrukking in, net als de zeven
schalen (Op15 en 16). Uit Op15:1 leren we dat met de zeven schalen Gods
grimmigheid voleindigd zijn.
Vers 1
En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel,
ongeveer een half uur lang.
Het openen van het zevende zegel zorgt ervoor dat er een stilte in de hemel is
van ongeveer een half uur. Wat er nu gaat komen is zeer ernstig. Het is als het
ware de stilte voor de storm. Het zesde zegel opende natuurkrachten en de
mens vluchtte in de bergen en de rotsen. Nu geeft deze stilte aan dat God even
wacht met het uitvoeren van de oordelen. Hierin zien we weer het geduld en
de genade van God, die geen welgevallen heeft in de dood van een goddeloze
(Ez18:32). De verzen 2-5 spelen zich vermoedelijk in dit half uur af.
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Vers 2
En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven
bazuinen gegeven.
De joodse traditie kent zeven aartsengelen die voor God staan (niet dezelfde
als in 15:1). Op grond van onderstaande tekst worden zij ook wel de
‘aangezichtsengelen’ genoemd.
In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd, en de Engel zijns aangezichts heeft
hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief
hen op en droeg hen al de dagen van ouds. Js63:9

Gabriël zegt van zichzelf dat hij voor Gods aangezicht staat. Hij is dus
waarschijnlijk één van deze zeven. De engelen krijgen zeven bazuinen, wat een
belangrijke aanwijzing is dat het hier zal gaan om Israël (zie voor de verwijzingen
naar de bazuinen in het OT: Js27:13; Jl2:1v.; Zf1:14-16). In het OT spelen ook
trompetten (Engelse vertaling heeft hier ‘trumpets’) een belangrijke rol. Zowel
in de woestijn, als in het beloofde land hadden de twee zilveren trompetten
de volgende betekenis:
Maak u twee zilveren trompetten; van gedreven werk zult gij deze maken, om u
te dienen tot het samenroepen van de vergadering en tot het opbreken van de
legerplaatsen. Nm10:2
En wanneer gij in uw land ten strijde trekt tegen de vijand die u benauwt,
dan zult gij op de trompetten een signaal blazen, waardoor gij in gedachtenis
gebracht zult worden voor het aangezicht van de HERE, uw God, zodat gij van
uw vijanden verlost zult worden. Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en
op uw nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw
brandoffers en vredeoffers; zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van uw
God in gedachtenis te brengen; Ik ben de HERE, uw God. Nm10:9-10

Waneer er een stoot werd gegeven op de trompet, dan moest Israël zich
verzamelen:
Geeft men op één een stoot, dan zullen de vorsten, de stamhoofden Israëls, zich
tot u verzamelen. Nm10:4

De stammen van Israël waren verdeeld in vier groepen van drie stammen,
verzameld om de tabernakel. Tel daarbij de drie families die de onderdelen van
de tabernakel vervoerden. Dit zijn dus zeven groepen, zodat er ook zeven keer
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op de trompet werd geblazen. Het is dus mogelijk dat deze zeven bazuinen de
Israëlieten die nog verstrooid zijn, in het land Palestina brengen.
En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal
worden, en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het
land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de HERE op de heilige berg
te Jeruzalem. Js27:13

Vers 3
En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar
ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de
gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon.
De ‘andere’ engel is volgens sommigen Christus. Dit lijkt mij niet, omdat:
1.

Hij niet meer de voorspraak voor gelovigen is in deze periode, maar de
Rechter en het Lam dat de zeven zegels opent.

3.

De andere engel naast de zeven engelen wordt gezien.

2.

Hij niet ‘een andere engel’ kan worden genoemd door Johannes, die Hem
immers als de Zoon des Mensen (Op1) en het Lam (Op5) had gezien.

4.

Hij nu een verheerlijkt lichaam heeft en niet, zoals in het OT, als engel zal
verschijnen.

Deze andere engel gaat staan bij het altaar, hier het brandofferaltaar, met een
gouden wierookvat. Hij functioneert hier als een hogepriester, wat de gedachte
dat het om Christus gaat, heeft gevoed. Reukwerk spreekt van gebeden
(Ps141:2). De gedachte is dat er aan de gebeden van de heiligen kracht wordt
verleend. Hij offert dit op het ‘gouden altaar’ het reukofferaltaar.

Vers 4
En de rook van het reukwerk, mèt de gebeden der heiligen, steeg uit de hand
van de engel voor Gods aangezicht op.
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De gebeden van de heiligen uit 6:9-11 worden nu beantwoord, vanwege het
werk en de persoon van Christus. Reukwerk spreekt ook van de heerlijke
geur van de persoon van Christus. In zijn autoriteit bidden wij omdat alleen
de naam van Jezus aangenaam is voor God. Ze vroegen in 6:10 om wraak.
God gaat deze gebeden nu beantwoorden. Er is een tempel in de hemel, met
daarin een altaar. Deze wordt 7 keer genoemd in dit boek (6:9; 8:3a,b,5; 9:13;
14:18; 16:7). We zien in het OT dat reukwerk spreekt van de voorspraak in het
oordeel:
De HERE dan sprak tot Mozes: Trekt u terug uit deze vergadering, opdat Ik haar
in één ogenblik vertere. Toen wierpen zij zich neder op hun aangezicht. En Mozes
zeide tot Aäron: Neem een vuurpan, doe er vuur in van het altaar, leg er reukwerk
op, en ga haastig tot de vergadering en doe verzoening over hen, want de toorn
is van de HERE uitgegaan, de plaag is begonnen. Aäron nam (een vuurpan),
zoals Mozes gesproken had, en snelde tot midden onder de gemeente, en zie,
de plaag was onder het volk begonnen; toen legde hij er reukwerk op en deed
verzoening over het volk. Toen hij tussen de doden en de levenden stond, hield
de plaag op. En zij, die gestorven waren door de plaag, waren veertienduizend
zevenhonderd, behalve degenen die gestorven waren terzake van Korach. Toen
Aäron tot Mozes terugkeerde aan de ingang van de tent der samenkomst, had de
plaag opgehouden. Nm16:44-50

Vers 5
En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en
wierp (het vuur) op de aarde; en er kwamen donderslagen en stemmen en
bliksemstralen en aardbeving.
We zien in Ez10:2 (en 7) dit beeld ook, dat spreekt van het komende oordeel:
En Hij zeide tot de man die in linnen gekleed was: Ga tussen de wielen onder de
cherub en vul uw handen met vurige kolen van tussen de cherubs en strooi die uit
over de stad. En voor mijn ogen ging hij daarheen.

Het vuur van het altaar (hier het brandofferaltaar) verteerde het brandoffer
dat voor God bedoeld is ten gunste van hen die erdoor worden verzoend. Nu
wordt ditzelfde vuur een oordeel voor de mens die geen deel heeft aan de
verzoening. Het oordeel dat op Christus neerkwam, zal Hij op de aarde doen
neerkomen. Dit oordeel is het gevolg van de gebeden van de heiligen, zoals
we zagen. De grote verdrukking (Mt24:21) staat voor de deur. Er kwamen
donderslagen, die de komende storm van de toorn van God aankondigen.
146

Openbaring 8:1-7

‘Stemmen’ (er is zeven keer sprake van stemmen in Op: 4:5; 8:13; 10:3;
11:15; 11:19 en 16:18) spreekt van de raad die God heeft uitgedacht in zijn
wijsheid. Het zijn niet zomaar rampen die komen, het is door God uitgedacht.
Bliksemstralen spreekt van het plotselinge van de oordelen. ‘Aardbeving’ is
de reactie van de aarde op de oordelen van Godswege. Deze combinatie van
donderslagen, stemmen, bliksemstralen en een aardbeving vinden we nog
in 16:18. In Ex19:16-19 zijn dit de verschijnselen die de heiligheid van God
omhullen. Het is alsof God Zelf in zijn heiligheid neerdaalt om de aarde te
oordelen en zijn heiligen eruit te redden.

Vers 6
En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed
om te bazuinen.
Het moment is gekomen, de wraak van God zal direct op de aarde neerkomen.
Er komen letterlijke plagen op de aarde, die overeenkomen met de plagen die
Egypte troffen voordat Israël werd uitgeleid uit hun macht. Zoals we eerder
zagen, bij de zeven zegels, is ook hier weer sprake van twee groepen: De eerste
groep van vier engelen en de tweede van drie. De eerste vier hebben met de
schepping te maken: De aarde, de zee, rivieren en bronnen, de zon en de maan
en de sterren. Hierbij is steeds weer sprake van ‘een derde deel’ wat aangeeft
dat niet de hele aarde hierbij betrokken is. Weer zijn we aangekomen bij de
moeilijke vraag of dit nu letterlijke oordelen zijn of dat de taal symbolisch is.
Waar precies die grens ligt, kan denk ik niemand exact zeggen.

Vers 7a
En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed,
en het werd op de aarde geworpen;
Na de eerste bazuin wordt er hagel en vuur, vermengd met bloed op de aarde
geworpen. We zien dat tijdens de zevende plaag in Egypte ook iets dergelijks
gebeurde:
En de HERE zeide tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, opdat er hagel
over het gehele land Egypte kome, over mens en dier en over al het veldgewas
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in het land Egypte. Toen strekte Mozes zijn staf uit naar de hemel, en de HERE
liet het donderen en hagelen, vuur schoot naar de aarde, en de HERE deed
het hagelen over het land Egypte. En, terwijl er vuur door de hagelbuien heen
flikkerde, hagelde het zo buitengewoon zwaar als nooit tevoren in het gehele
land der Egyptenaren, sinds zij tot een volk geworden waren. De hagel sloeg in
het gehele land Egypte alles neer, wat op het veld was, van mens tot dier; ook al
het veldgewas sloeg de hagel neer en alle bomen op het veld deed hij afknappen.
Ex9:22-25

De plagen toen waren ongetwijfeld letterlijk. Dit is een sterke reden om ook
deze plaag uit Op letterlijk te nemen. Het verschil is dat hier bloed is toegevoegd
dat uit de hemel komt. Bloed spreekt van dood, dus het zal een situatie zijn
van (morele?) dood en verderf. Het doel van de plagen in Egypte was dat men
Israël liet gaan, zoals het doel van de zeven bazuinen ook is dat de Israëlieten
uit de wereld (Egypte) worden geroepen naar hun land.

Vers 7b
en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen
verbrandde en al het groene gras verbrandde.
Wat nu de betekenis is van het derde deel is niet eenvoudig. Veel uitleggers
denken dat dit betekent dat alleen het Romeinse rijk wordt bedoeld (op grond
van 12:4), dus het naamchristendom met aan het hoofd het komende beest.
Een andere uitleg, die van een symbolische betekenis uitgaat ziet in de bomen
hoogmoedige machten (Ri9:8-15) en in het groene gras de welvaart (Js15:6;
Zc10:1). De gedachte zou dan zijn dat God dit rijk aanpakt en alles op zijn kop
zet.

Vragen over Openbaring 8:8-13
1.

Wat is de betekenis van de grote berg in vers 2?

2.

Is vers 9 letterlijk of figuurlijk?

3.

Als een ster een naam heeft, zoals ‘Alsem’, kan dan een letterlijke meteoor
zijn bedoeld? Zie vers 11
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4.

Waarom is er sprake van het derde deel van de zon, de maan en de
sterren?

5.

Als een derde deel van de zon verduisterd is, hoe kan het dan dat er ook
een derde deel van de dag geen licht is? Vers 12
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Omdat we toch alweer een tijdje onderweg zijn in het boek, is het goed om
eens op een rij te zetten wat we tot nu toe hebben behandeld.
Hoofdstuk 1

De verheerlijkte Heer openbaart zich aan Johannes.

Hoofdstukken 2-3

Een profetische schets van de geschiedenis van de
gemeente.

Hoofdstukken 4-5

Troon in de hemel met het Lam en de 24 oudsten.

Hoofdstuk 6

Begin van Gods oordelen: indirect.

Hoofdstuk 7

De verzegeling van de 144.000 en de menigte uit de
volken.

Hoofdstuk 8

Directe oordelen van God: grote verdrukking.

Het eerste deel van hoofdstuk 8 beschrijft een tafereel in de hemel. Reukwerken
(gebeden om wraak) van de heiligen stijgen op naar de troon. In antwoord
daarop gooit een engel vuur op de aarde dat van het altaar afkomstig is. We
moeten goed onthouden dat het oordeel van God over de mensheid zijn
‘vreemde werk’ is. God is liefde en heeft geen behagen in de dood van de
zondaar (Ez18:23).
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. Js28:21

We blijven met de moeilijkheid zitten of er in deze verzen nu moet worden
uitgegaan van een letterlijke, of van een figuurlijke uitleg. Voor beiden is wat
te zeggen:

151

De komende Christus

*

Een letterlijke uitleg: De plagen van Egypte waren letterlijk. Waarom zou
God in raadsels spreken. Het boek is immers niet verzegeld (Op22:10).
Lees gewoon wat er staat.

*

Een figuurlijke uitleg: zaken als ‘hagel en vuur, vermengd met bloed’ (8:7),
kan men moeilijk letterlijk nemen, net zoals een sprekende arend (8:13)
of sprinkhanen met hun surrealistische gedaante (9:7-10). Is de ster uit
8:10 letterlijk en die uit 9:1 niet? De ster uit 9:1 opent met een sleutel de
put van een afgrond. Een letterlijke sleutel? Waarom heeft een letterlijke
ster een naam (8:11)? Kortom, dit is een lastige materie waarin denk ik
niemand het laatste woord heeft.

Vers 8
En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg,
brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd
bloed,
In dit hoofdstuk breekt de storm over de aarde los. Nadat de eerste engel had
gebazuind, verbrandde het derde deel van de aarde en van de bomen, terwijl
al het groene gras verbrandde. Niet de hele wereld wordt getroffen, maar een
derde deel. Dit zou, zoals gezegd, kunnen slaan op het christelijke West-Europa
(zie uitleg bij 12:4). Andere uitleggers verwerpen deze gedachte. De tweede
engel bazuint nu, en er werd iets als een grote, brandende berg gezien die in
de zee wordt geworpen. Weer zitten we met de vraag: letterlijk (meteoriet?) of
figuurlijk. Wat kan dit voorstellen? Laten we Jr51:25 eens bekijken:
Zie, Ik zál u! gij berg des verderfs, luidt het 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,

De grote, brandende berg komt overeen met een sterke wereldmacht. In Jr
is dat Babel (dat Rome is), maar welke wereldmacht wordt hier bedoeld?
Zowel het Romeinse rijk als de koning uit het Noorden worden bij de komst
van Christus geoordeeld, dus deze worden hier niet bedoeld. Zeker is dit niet,
maar het effect is dat het derde deel van de zee bloed werd. De zee staat in de
Bijbel voor de volken die woeden. Doordat er een grote wereldmacht wordt
geoordeeld, ontstaat er wanorde onder de volken.
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Vers 9
en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het
derde deel van de schepen verging.
Het gevolg is ook dat ‘het derde deel van de schepselen in de zee’ stierf. Er
staat bij ‘die leven (lett: ‘zielen’) hadden’ wat een overbodige toevoeging lijkt.
Gaat het hier om het sterven van de letterlijke zeedieren? Of gaat het over iets
anders? Voor beiden is wat te zeggen. In Op16:3 staat:
En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en
alle levende wezens, die in de zee waren, stierven.

Wat hier in hoofdstuk 8 met het derde deel gebeurt, gebeurt in hoofdstuk 16
met alles, in dezelfde volgorde: aarde, zee, rivieren en bronnen, zon. Dit derde
deel is het herstelde Romeinse rijk, dat naamchristelijk is en dus de grootste
verantwoordelijkheid draagt. Als we Ez29:4-5 ernaast leggen,:
Haken ga Ik slaan in uw kaken, de vissen van uw Nijlarmen zal Ik aan uw
schubben doen vastkleven; dan zal Ik u ophalen uit uw Nijlarmen met al de vissen
van uw Nijlarmen, die aan uw schubben vastkleven; en Ik zal u neerwerpen in
de woestijn, u met al de vissen van uw Nijlarmen. Op het open veld zult gij
neervallen; gij zult niet opgeraapt noch weggehaald worden; aan het gedierte
der aarde en aan het gevogelte des hemels geef Ik u tot spijs.

Dan zien we dat met ‘vissen’ de inwoners van Egypte worden bedoeld. Het lijkt
mij dat er hier bedoeld wordt, dat die inwoners van het Romeinse rijk, die leven
uit God hebben, gedood worden als gevolg van de val van een wereldmacht. De
schepen die vergaan zou kunnen slaan op de verstoring van de handel. Maar
zoals altijd, kan het ook gewoon heel letterlijk betekenen dat het zeeleven en
de scheepvaart wordt getroffen. Het boek is immers niet verzegeld (Op22:10)!
Als de plagen van Egypte letterlijk waren, waarom dezen dan niet?

Vers 10
En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als
een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de
bronnen der wateren.
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In vers 9 wordt een berg actief geworpen, als uitdrukking van het oordeel.
Hier valt een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel (is het dezelfde
als in 9:1?). Als we voor de letterlijke uitleg zouden gaan, dan zou dit ook een
meteoriet, of een atoombom, kunnen voorstellen. Ik denk dat het dieper gaat
dan dat. Een ster stelt in de Bijbel vaak een machtig gezagspersoon voor. In het
volgende vers zien we dat deze ster een naam heeft, wat aanduidt dat het om
een persoon gaat. De rivieren de bronnen der wateren staan voor geestelijke
verkwikking:
Te dien dage zal het geschieden, dat de bergen van jonge wijn zullen druipen
en de heuvelen van melk zullen vloeien en alle beken van Juda van water zullen
stromen; een bron zal ontspringen uit het huis des HEREN en zal het dal van
Sittim drenken. Jl3:18

Kiezen we voor de letterlijke uitleg, dan wordt de watervoorraad van de mens
een slag toegebracht.

Vers 11
En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren
werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter
geworden was.
‘Alsem’ betekent ‘bitterheid’.
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. Dt29:18

We zien hier dat alsem te maken heeft met afgoderij. Het water dat bitter
wordt is een omkering van het bittere water dat drinkbaar wordt uit Ex15.
De gedachte is dat een macht (mens/engel?) ervoor zorgt dat men drinkt van
verkeerd geestelijk onderwijs zodat men (geestelijk) sterft. Niet alle mensen
sterven, maar ‘vele’. We moeten goed onthouden dat deze gebeurtenissen
noodzakelijk zijn om de weg vrij te maken voor de Romeinse alleenheersers
(zie hoofdstuk 13). De mensheid wordt voorbereid om massaal achter dit
‘beest’ aan te gaan.
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Vers 12
En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd
getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren,
zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde
deel geen licht had en de nacht desgelijks.
De Here Jezus heeft gezegd:
En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze
angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, Lk21:25

De Heer duidt hier waarschijnlijk (?) op de letterlijke zon, maan en sterren. Dit
zou dan de vervulling hiervan kunnen zijn. De vaste orde van de hemellichamen
wankelt en de mensheid zal in angst verkeren. Kiezen we voor een symbolische
uitleg, dan zou het kunnen gaan over de val van belangrijke leiders in de wereld.
Dit opent, zoals gezegd, de weg voor de regering van de Antichristelijke macht,
waar we in hoofdstuk 13 nog meer van zullen lezen. Deze macht vormt de
climax van Gods oordelen, het ergste van allemaal.

Vers 13
En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels, die met
luider stem zeide: Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de
overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen!
Een grote arend kondigt een drievoudig ‘wee’ aan: de laatste drie bazuinen.
De eerste vier (schepping) en de laatste drie bazuinen vormen één groep. De
arend is het symbool van de snelheid waarmee de oordelen over de mensen
gaan komen. Na alle inleidende oordelen, wordt de mensheid (‘hun die op
de aarde wonen=ongelovigen’) nu zelf rechtstreeks geraakt door de oordelen.
Deze zijn:
De opkomst van de demonische ‘sprinkhanen’ (9:1-11).
De ruiterij n.a.v. het loslaten van de vier engelen (9:13-21) en de plagen van de
twee getuigen (11:5,6).
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Het overgeven van de aarde aan de regering van de twee beesten (13), het
ergste van alles!

Vragen over Openbaring 9:1-12
1.

Wie is de ster uit vers 1?

2.

Wat is de put van de afgrond denk je (vers 1)?

3.

Wat stellen de sprinkhanen voor (vers 3)?

4.

Wat zegt de beschrijving van het uiterlijk van deze sprinkhanen (zie vers
7-10)?

5.

Wie is de koning uit vers 11?
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De Here Jezus, het Lam, ontvangt van de Here God de boekrol in hoofdstuk
5. Deze boekrol opent de weg naar de volle zegen op aarde. Deze weg is vol
oordelen vanwege de goddeloosheid van de bewoners van de aarde. De
boekrol is verzegeld met zeven zegels. Na de opening van het zevende zegel
is er een half uur stilte in de hemel. De zwaarste oordelen staan voor de deur.
Er volgen zeven oordeelsbazuinen, door zeven engelen uitgevoerd. Volgens de
joodse traditie zijn dit de zeven aartsengelen die voor de troon van God staan.
De eerste vier bazuinen zijn geblazen en veroorzaakten grote oordelen. De
laatste drie bazuinen komen overeen met drie weeën.
Vers 1
En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde
gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven.
Johannes ziet een ster die uit de hemel valt. Ik denk dat hier een geestelijk
wezen wordt bedoeld. ‘Ster’ is namelijk in de Bijbel, vaak verwant met ‘engel’.
Zie bijv. Job 38:7
terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?

Wie is deze ‘ster’? Het is een boze macht, die ‘gevallen’ is. Aan deze macht
wordt (door Christus, Hij heeft deze sleutel, zie 1:18,?) de sleutel van de afgrond
gegeven. Deze afgrond (‘abyssos’) komt zeven keer voor in Openbaring: als
het domein van Abaddon (vs1,2,11), de plaats waaruit het beest opstijgt
(11:7;17:8) en als de plaats waar de satan duizend jaar gebonden wordt
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opgesloten (20:1,3). Hier wordt gesproken over de ‘put van de afgrond’. Dit
is waarschijnlijk de plek waar de gevallen engelen en de verblijfplaats van
satan is (volgens het apocriefe 1 Henoch). We zien in Lk8:31 dat de demonen
niet willen dat Christus ze naar de afgrond stuurt. In Rm10:7 duidt het de
geestenwereld van de overledenen aan. De ‘hades’ (‘het ongeziene’) duidt het
dodenrijk aan, de sfeer van die plek. Is het dezelfde plek? Of twee ‘afdelingen’
in ‘het midden van de aarde (Mt12:40)’? De ‘ster’ die de afgrond opent en de
boze machten op de mensheid ‘loslaat’, is de Antichrist. In vers 11 zien we dat
satan zelf of een zeer hoge satanische engel de leiding heeft.

Vers 2
En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook
van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook
van de put.
De put, de toegang tot de afgrond, wordt geopend en de engelmachten
worden losgelaten. ‘Rook’ verduistert en verblindt, zodat we hier zien dat door
de loslating van de boze machten, de lucht (‘zwerk’, de geestelijke atmosfeer)
en de zon, de bron van het licht, worden verduisterd.

Vers 3
En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd
macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.
Er komen sprinkhanen te voorschijn, een beeld van duistere machten die alles
overspoelen. In het boek Joël wordt uitgebreid over sprinkhanen geschreven:
Wat de knager had overgelaten, heeft de sprinkhaan afgevreten; wat de
sprinkhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten; en wat de verslinder
had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten. Wordt wakker, gij dronkaards
en huilt, en jammert allen, gij wijndrinkers, om de jonge wijn, want hij is van
uw mond weggerukt. Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig
en ontelbaar; zijn tanden zijn leeuwetanden en het heeft hoektanden van
een leeuwin. Het heeft mijn wijnstok tot een voorwerp van ontzetting en mijn
vijgeboom tot een geknakte stam gemaakt; het heeft de schors geheel en al
afgeschild en weggeworpen; zijn ranken zijn wit geworden. Jl1:4-7
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Deze boze machten komen voort ‘op de aarde’. Hierbij denken we vooral aan
Palestina vanwege vers 4. ‘Aarde’ kan ook worden vertaald met ‘land. De
verzegelden van God zijn de 144.000 Joden uit alle 12 stammen. Bovendien
wordt in vers 11 de Hebreeuwse naam van de satanische macht gegeven. Dit
oordeel gaat dus over de ongelovige Joden die een verbond zullen sluiten
met het beest en zich onder het gezag zullen stellen van de Antichrist. Zoals
schorpioenen macht hebben, zo hebben deze geestelijke machten dit ook.
Christus noemde de demonen ‘schorpioenen’ in
Lk10:19. Er zou bedoeld kunnen zijn dat schorpioenen demonen zijn, die in
alle tijden al macht hebben gehad, maar dat hier een heel bijzonder boos soort
satanische machten wordt losgelaten.

Vers 4
En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden
toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan
de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.
Dat het hier niet om gewone sprinkhanen gaat, blijkt uit dit vers. Ze mochten
geen schade toebrengen aan het groene gewas, dat wat normale sprinkhanen
wel doen. Ze krijgen de opdracht alleen schade aan te brengen aan de mensen
die het zegel van God niet op hun voorhoofden hebben. Dit slaat terug op 7:34 waar de verzegelden van God genoemd worden. De Antichrist zal over een
satanische macht beschikken. De ongelovige Joden zullen verleid worden om
in de meest vreselijke valse leringen te geloven die er ooit zijn geweest (zie
2Ts2:11v,;). In Js28:15-18 zien we de voorzegging hiervan:
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.
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Vers 5
En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen
zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de
pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt.
De Here Jezus spreekt hierover in Mt12:45:
Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij
komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan
in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht.

De ongelovige Joden sluiten een verbond met de ‘dood’ en zullen de gevolgen
hiervan ondervinden. De vraag is of de vijf maanden letterlijk of figuurlijk
moeten worden gelezen. Het duidt in ieder geval op een vrij lange, maar
beperkte periode. Dit is nog niet het definitieve oordeel. Het schijnt dat de
levensduur van sprinkhanen vijf maanden is. De pijniging wordt vergeleken
met een steek van een schorpioen. Deze is niet dodelijk, maar veroorzaakt
veel pijn.

Vers 6
En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins
vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.
De geestelijke kwellingen zijn zo hevig, dat de mensen de dood willen vinden,
maar hij laat zich niet vinden. Paulus verlangde naar het ‘heengaan en met
Christus zijn’ (Fp1:23). Wat een contrast met dit ‘begeren te sterven’ onder
demonische invloed. De pijn van de angst in het hart zal onbeschrijfelijk zijn.

Vers 7
En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de
oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten
waren als aangezichten van mensen;
Johannes probeert te beschrijven wat hij ziet. De vraag is weer of dit een
letterlijke beschrijving is van deze wezens, of dat we hier aan geestelijke
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eigenschappen moeten denken. Ik denk het laatste. Dat hun uiterlijk was als
van paarden, uitgerust tot de oorlog, spreekt van hun agressieve doel en aard.
‘Kransen (kronen)’ als van goud’ spreekt van overwinning. Hun aangezichten
waren als van mensen (of ‘mannen’), wat op intelligentie of mannelijke kracht
duidt.

Vers 8
en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van
leeuwen;
Uit 1Ko11 leren we dat het lange vrouwenhaar op afhankelijkheid duidt. Hier
vinden we dus dat deze machten onder leiding staan van een grote macht, die
we in vers 11 zullen tegenkomen. Hun tanden als die van leeuwen, duidt op
verscheurende kracht. Een leeuw laat zijn prooi ook niet meer los. Zie Jl1:6:
Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en ontelbaar; zijn tanden
zijn leeuwetanden en het heeft hoektanden van een leeuwin.

Vers 9
en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun
vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde
draven.
De borstschilden ‘als ijzeren harnassen’ spreekt van bescherming en
onaantastbaarheid. Er wordt ook iets gezegd van het geluid van hun vleugels.
Het is bekend dat een zwerm sprinkhanen een enorm geluid voortbrengt. Hier
duidt dit gedruis op een aanstormende, aanvallende macht, zoals in Joël 2:5:
Als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij; als het geknetter
van een vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, in slagorde
geschaard tot de strijd.
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Vers 10
En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was
hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.
Gewone sprinkhanen hebben geen angels, wat weer een argument is voor
de geestelijke, symbolische uitleg. Er staat hier ‘zij hebben’ ineens in de
tegenwoordige tijd, wat de levendigheid van de beschrijving verhoogt. De
staarten staan voor de verderfelijke, giftige invloed die van hun valse leringen
uitgaat.

Vers 11
Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het
Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.
Gewone sprinkhanen hebben geen koning volgens Spreuken 30:27, dus weer
een reden hier aan geestelijke machten te denken. Satan is hier werkzaam
in Judea d.m.v. een geestelijke macht, de engel van de afgrond, genaamd
‘Abaddon (‘verderf’)’ of ‘Apollyon (‘verderver’)’. Zie Js54:16:
Zie, Ik ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en
naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die de verderver
geschapen heb om te vernielen.

De Hebreeuwse naam duidt op de banden van deze Antichrist met de Joden
(zie Jh5:43), de Griekse naam op de banden met de valse christenheid (zie
1Jh2:23;2Ts2:3v.).

Vers 12
Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeën komen hierna.
De opening van de afgrond en de geestelijke machten die over Israël komen,
zijn het eerste wee. Het tweede (vs13-21) en het derde (Op11:15-18) zullen
volgen, leidend tot de komst van de twee beesten (Op13).
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Vragen over Openbaring 9:13-21
1.

Welk altaar wordt in vers 13 bedoeld?

2.

Is het leger van vers 16 letterlijk?

3.

Over welke paarden gaat het in vers 17-19?

4.

Wat valt op aan de daden van de mensen in vers 20?

5.

Hoe kan het dat de mensen zich niet wilden bekeren?
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Openbaring 9:13-21
We bevinden ons in de toekomst. De gemeente van God is bij de Heer en
in de troon. De oordelen van de Here God komen in steeds heftiger vormen
over de mensen die op de aarde wonen. In hoofdstuk 9 worden demonische
machten losgelaten over de mensen. Zoals we de vorige keer hebben kunnen
zien, is dit over Israël. Alleen de verzegelden van God werden niet door deze
helse machten aangetast. De Here Jezus refereert hieraan in Mt24:24:
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote
tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen
zouden verleiden.

Er zal een grote afval komen, door demonische machten aangevoerd. Het is
zoals Paulus al heeft voorzien in verschillende Schriftgedeelten:
Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten,
tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid,
voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard
hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God
hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden
geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben
gehad in de ongerechtigheid. 2Ts2:9-12
Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen
van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,
door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt
zijn, 1Tm4:1-2

Dit laatste gedeelte spreekt niet over die tijd, maar over onze tijd, waarin een
begin wordt gemaakt met demonische leringen. Hun aanvoerder straks, is een
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menselijke leraar, waarschijnlijk de Antichrist zelf, aangevuurd door de satan,
in 9:11 genoemd.

Vers 13
En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens
van het gouden altaar, dat voor God staat,
Het eerste ‘wee’ is voorbij, het tweede komt. De zesde engel blaast de bazuin.
Johannes hoort een stem ‘uit de vier horens van het gouden altaar’ komen. Dit
altaar is het reukofferaltaar (Ex30:1-3), het symbool van de voorbede van de
Here Jezus voor de zijnen. Als antwoord op de gebeden van de heiligen (6:9;
8:3) komt het volgende oordeel over de mensen. De vier horens symboliseren
de vier ‘hoeken’ van de aarde, vanwaar de gebeden tot God opstijgen. Het is
mooi dat er staat dat dit altaar ‘voor God staat’ waarmee wordt aangegeven
dat de gebeden altijd voor zijn aangezicht zijn.

Vers 14
zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die
bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn.
De komende gebeurtenissen lijken een gevolg te zijn van de satanische invloed
uit de eerste twaalf verzen. Deze vier engelen houden de grote machten in
bedwang uit het oosten. Deze vier engelen zijn gebonden, dus onder het
oordeel van God. Onder 9:1 hebben we nagedacht over de afgrond en de
Tartarus. Ook deze engelen zijn gebonden, waarschijnlijk ook die uit Gn6. De
zesde engel heeft de macht deze los te laten. Hij doet dat in gehoorzaamheid
aan de stem, die van Christus is (denk ik) in antwoord op de vele gebeden
om gerechtigheid (‘Uw koninkrijk kome’). Ze zijn gebonden bij de Eufraat, de
rivier waar de hof van Eden was. De Eufraat vormde de grens tussen Israël en
de Oosterse machten. De lengte van deze rivier is 2865 km. In 16:12 lezen we
dat de Eufraat opdroogt, zodat koningen uit het oosten op zullen trekken naar
Jeruzalem. De vraag is of hier dezelfde gebeurtenis wordt beschreven. Ik denk
het niet. Hier zien we namelijk een oordeel over een derde van de mensheid
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van het Westen, in Op16 komen koningen, aangevoerd door demonen, om de
grote oorlog te beginnen tegen God zelf.

Vers 15
En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar
waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de
mensen te doden.
Uit dit vers blijkt dat deze vier engelen met een reden werden gebonden: als
de tijd daar is worden ze losgelaten om een enorm leger (zie vers 16) aan te
sporen. De vier engelen doden het derde deel wat iets zegt over de geestelijke
machten die vrijkomen. Ieder oordeel van God is van te voren vastgesteld qua
tijd en omvang. Het derde deel van de mensen wordt gedood. Weer zien we
dat God niet allen doodt, maar een derde. Merkwaardig is Zacharia 13:8-9:
In het gehele land, luidt het woord des HEREN, zullen twee derden uitgeroeid
worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven. Dat derde
deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja
hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal
hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is mijn God.

Dit spreekt over Israël. Een derde zal Hij louteren. In Op9 gaat het om het
herstelde Romeinse rijk. Opvallend is, in de hele Bijbel, het veelvuldig
voorkomen van de term ‘een derde’.

Vers 16
En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend
tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal.
Een andere vertaling zegt: ‘een twintigtal tienduizendtallen’. Dit zijn
tweehonderd miljoen ruiters! In Ps68:18 staat:
Gods wagens zijn tweemaal tienduizend, duizenden bij duizenden;

Hier zien we weer de imitatie van satan in alles. De duisternis van de eindtijd is
in alles een imitatie van wat God in Christus heeft gedaan. Zoals de zonen van
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God openbaar worden vanuit de hemel (Ko3:4) zo komen uit de afgrond de
ergste machten van de duisternis. Er trekken dus tweehonderd miljoen ruiters
op naar het westen. De vraag is of dit een letterlijk aantal soldaten is, of dat
het hier gaat om demonische machten. De beschrijving die volgt lijkt op zijn
minst aan te geven dat er demonische machten in het spel zijn. Ook het feit
dat de vier engelen losgelaten worden om het derde deel van de mensen te
doden zegt hier iets over: het zijn geestelijke machten die de oorzaak zijn van
dit oordeel.

Vers 17
En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij
hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der
paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en
zwavel.
Johannes benadrukt dat hij deze dingen in een ‘gezicht’ (visioen) ziet. De
ruiters hadden ‘vuurrode, donkerrode (‘hyancintkleurig’; kan ook blauw zijn)
en zwavelkleurige (Telos)’ harnassen. Dit spreekt van de hel die van vuur en
zwavel brandt. Het zijn machten vanuit de duisternis. Het merkwaardige is dat
hoewel de ruiters en de paarden beschreven worden, alleen van de paarden
een vernietigende kracht uitgaat. Paarden in de Bijbel spreken altijd van een
legermacht. Hun koppen waren als ‘leeuwenkoppen’, dus zeer gewelddadig en
zonder angst:
de leeuw, de held onder de dieren, die voor niets of niemand terugdeinst; Sp30:30

Verder spreekt de leeuw van majesteit, woeste kracht (vs8), schrik en
verslinding. Uit de bek van de paarden kwam vuur, rook en zwavel. Sommigen
hebben hier moderne wapens in gezien die Johannes heeft gezien (schrijver
Hal Lindsey). Ik denk dat het hier vooral gaat om demonische machten van
ongekende aard, eventueel gebruik makend van een militaire macht uit het
oosten. De nadruk ligt in de tekst steeds op hun duistere aard. Vuur en zwavel
zijn de kenmerken van de poel van het vuur (19:20). Rook is het gevolg van het
openen van de afgrond (9:2).
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Vers 18
Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het
vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen.
Het derde deel van de mensen in het profetische herstelde Romeinse rijk
wordt gedood, hetzij door geweld van wapens, hetzij door vreselijke vormen
van occultisme, spiritisme, waarzeggerij, magie etc. Zie vers 20. Opvallend is
dat er drie keer wordt gezegd dat deze plagen uit de bek van de paarden komt.
Dit gaat duidelijk niet over letterlijke paarden.

Vers 19
Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun
staarten zijn als slangen, met koppen, en daarmede brengen zij schade toe.
De macht van de paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Hun bek is
symbolisch voor de aanvallende, gewelddadige kracht. Zowel hier als in vers
10 gaat het om de schade die wordt toegebracht door de staarten. Jesaja 9:14
helpt ons verder om dit te begrijpen:
De oude en aanzienlijke, die is de kop, en de profeet die leugen onderwijst, die
is de staart.

De schade is geestelijke schade door de dwalingen die er gebracht zullen
worden. Hun staarten zijn als ‘slangen, met koppen’ wat ogenblikkelijk doet
denken aan 12:9 waar de duivel ‘de oude slang’ wordt genoemd. De koppen
spreek van een intelligente misleiding. Dit zagen we ook bij vers 10 toen het
om de staarten van de sprinkhanen ging. Er zal dus een combinatie zijn van
fysieke en geestelijke oordelen.

Vers 20
En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze
plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze
geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en
houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan;
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Tragische mensheid! Wat eens de bakermat was van het christendom, zal
verworden tot een duister, occult terrein. Hoewel de plagen een derde deel
van de mensheid heeft gedood en hoewel men zich bewust is dat er oordelen
van God zijn (6:17), weigeren de mensen die overgebleven zijn, zich te bekeren
van hun afgoderij. Er staat dat zij de boze geesten (lett: ‘demonen’) blijven
aanbidden door middel van gouden, zilveren, stenen en houten afgoden.
Het is belangrijk om te zien dat straf en oordeel de mensheid niet verandert.
Vandaag is er een leer die zegt dat in de poel van vuur de mensen ‘gezuiverd’
zullen worden d.m.v. de straf. Dit vers, en het hele getuigenis van de Schrift,
leert het tegenovergestelde.

Vers 21
en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch
van hun hoererij, noch van hun dieverijen.
Het gevolg van de aanbidding van demonen is een morele ontaarding zoals de
wereld nog nooit eerder heeft meegemaakt: er wordt gemoord, men houdt
zich bezig met toverijen. Dit woord is pharmakon dat ‘tovermiddel, amulet,
magisch geneesmiddel’ betekent. Er zal een enorme belangstelling zijn voor
alternatieve geneeswijzen. Daarnaast wordt ‘hoererij’ genoemd, een seksuele
ontaarding. Tenslotte ‘dieverijen’ of ‘diefstallen’. Zodra men geestelijk ontaard,
zie je dat terug op het morel vlak. Er zullen ook dan uitverkorenen zijn, maar
omdat de tijd kort is, is het goed ons te beseffen welke verantwoordelijkheid
wij hebben tegenover de ongelovigen die in deze vreselijke tijd terecht dreigen
te komen.
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Vragen over Openbaring 10
1.

Wie is de engel uit vers 1? Waarom heeft hij een uitgebreide beschrijving?

2.

Waarom mag Johannes niet opschrijven wat hij hoort in vers 4?

3.

Wat leer je uit vers 7?

4.

Waarom wordt het boekje bitter in de buik van Johannes? Vers 10

5.

In vers 11 staat waarover Johannes moet profeteren. Wat leer je daaruit?
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Het vorige hoofdstuk sloot af met de oordelen onder de zesde bazuin.
Ondanks de enorme omvang van de ruiterij die dit oordeel voltrok, bekeerden
de mensen zich niet van hun zonden. Hoofdstuk 10 is t/m 11:13 een tussenzin,
een ‘excurs’. Dit zagen we ook tussen het zesde en zevende zegel en later,
tussen de zesde en de zevende schaal. Op10 laat ons zien dat de Here Jezus
de apostel Johannes voorbereidt op de laatste openbaringen omtrent de
afsluiting van ‘deze tegenwoordige eeuw’.
Vers 1a
En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een
wolk,
Het boek Openbaring kent veel vermeldingen van engelen. De ‘sterke engel’
die Johannes hier ziet is niemand minder dan de Here Jezus zelf. Omdat dit
gedeelte vooral gaat over het verbondsvolk Israël, presenteert Jezus zich op de
manier die past bij de Oudtestamentische tijd. Voordat de Messias aan Israël
geopenbaard zal worden is Hij nog de engel van het verbond zoals destijds. Zie
Ml3:1
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.
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Hij ‘daalt uit de hemel neer’ wat de eerste stap is van zijn wederkomst naar de
aarde. Christus is ‘bekleed met een wolk’. Dit is de wolk van heerlijkheid, zoals
in bijv. Ex14:19 en Lv16:2
Toen verliet de Engel Gods, die vóór het leger van Israël uitging, zijn plaats en
ging achter hen aan; ook verliet de wolkkolom haar plaats aan hun spits en ging
achter hen staan.
De Here nu zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aäron, dat hij niet te allen
tijde kome in het heiligdom binnen het voorhangsel voor het verzoendeksel
dat op de ark ligt, opdat hij niet sterve; want in de wolk verschijn Ik boven het
verzoendeksel.

De wolk is dat wat Israël door de woestijn leidde, van Egypte tot in het Beloofde
land. We zien dus dat Israël het voorwerp is van de oordelen, zoals we ook al
eerder gezien hadden bij 8:2. In Ez11:23-25 zien we dat de wolk, die in de
tempel de aanwezigheid van de HERE symboliseerde, zich in de hemel terug
trekt, nadat deze vanwege de zonden van het volk, zich in fasen van de tempel
heeft teruggetrokken.

Vers 1b
en de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en zijn
voeten waren als zuilen van vuur,
Dit vers laat ook weer zien dat we hier te maken hebben met een goddelijk
persoon. De regenboog, die we ook tegenkwamen in 4:3, spreekt van de
genade na het oordeel. Zie verder wat we daar besproken hebben. Dat zijn
gezicht is als de zon bewijst dat dit Jezus is, als we dit vergelijken met wat we
vonden in 1:16
En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.

Christus zal komen als de ‘zon der gerechtigheid’ (Ml4:2). Zijn voeten waren als
‘zuilen van vuur’, wat lijkt op de beschrijving uit 1:17
En zijn voeten aan blinkend koper gelijk, als gloeiend in een oven.

‘Vuur’ duidt altijd op de oordelende kant die met Zijn wederkomst te maken
heeft (zie Ez1:26-28 waar het oordeel van de ballingschap wordt uitgevoerd).
Andere uitleggers refereren aan de vuurkolom in de woestijn. Deze hele
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beschrijving duidt dan de verbondstrouw van God aan: De regenboog
herinnert aan Gods belofte aan hem, de wolk- en vuurkolom aan Zijn trouw in
de woestijn aan Israël.

Vers 2
en hij had in zijn hand een geopend boekje en hij zette zijn rechtervoet op de
zee en de linker op de aarde,
Het geopende boekje stelt vele uitleggers voor moeilijkheden. Wat wordt
ermee bedoeld? In Op5 wordt ook gesproken over een boek(rol). Dat boek was
gesloten. Hier vinden we een geopend boekje (dat in vers 8 weer boek wordt
genoemd). Is dit hetzelfde boek als in Op5? Zoals het daar de raadsbesluiten
m.b.t. de aarde voorstelt, zo is dat hier m.b.t. Israël. In hoofdstuk 11 spitsen
de gebeurtenissen zich namelijk toe op Jeruzalem. Het gesloten boek bevat
oordelen die in de hele Schrift nog onbekend waren, terwijl dit geopende boek
oordelen bevat die niet onbekend zijn in de Schrift. Hier wordt met het zetten
van de rechtervoet op de zee en de linker op de aarde aangetoond dat Christus
de aarde in bezit zal nemen als rechtmatige Koning. ‘Aarde’ kan ook het ‘land’
betekenen (Israël) en de ‘zee’ de volkerenwereld.

Vers 3
en hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de
zeven donderslagen hun stemmen horen.
Hier herkennen wij de ‘leeuw van Juda’ in (Op5:5) die met een luide stem
roept omdat hij de hele wereld in bezit zal nemen. Er antwoorden zeven
donderslagen die in 4:5 uit de troon van God kwamen. De Here God zelf
bevestigt daarmee dat Christus de rechtmatige Eigenaar is van de aarde.
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Vers 4
En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven,
maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven
donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op.
Dit vers lijkt duidelijk te maken dat Johannes al zijn visioenen gelijk opschreef.
Deze keer wordt hem dat verboden. Dat Johannes datgene wat door de
donderslagen gesproken was moest verzegelen, betekent niet dat het nooit
geopenbaard zal worden, maar dat dit nadat Jeruzalem geoordeeld is, wel het
geval zal zijn in de zeven schalen. Andere uitleggers kiezen voor de optie dat
deze dingen verborgen blijven (zie Dt29:29).

Vers 5
En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand
op naar de hemel,
De Here Jezus heft zijn rechterhand op naar de hemel om te gaan zweren bij
God, volgens de gewone manier van zweren:
Voorwaar, Ik hef mijn hand ten hemel en zeg: Zowaar Ik in eeuwigheid leef…
Dt32:40
Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het
water van de rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn
rechter- en zijn linkerhand naar de hemel hief: Een tijd, tijden en een halve tijd;
en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige
volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn. Dn12:7

Deze laatste tekst laat zien dat de ‘man in linnen’ en de ‘sterke engel’ dezelfde
zijn. Christus kondigt hier de grote verdrukking aan die over Israël zal komen.
Hier is de Here Jezus de Mens door wie de Here God, de Schepper (zie volgende
vers) alles gaat herstellen, maar vooral zijn verbond met Israël.

176

Openbaring 10

Vers 6
en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen
heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en
hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn,
De Here Jezus zweert bij de Schepper: er zal geen uitstel (Gr: chronos=tijd)
meer zijn. Gods definitieve oordelen zullen komen om deze schepping te
herstellen.
want wat Hij gesproken heeft, zal de Here doen op de aarde, volledig en snel.
Rm9:28

De oordelen zullen niet veel tijd meer vergen, het einde van deze tegenwoordige
boze eeuw wordt niet langer uitgesteld. Gods raadsbesluiten komen tot een
punt dat openbaar wordt wat zijn doel is: Alles brengen onder de voeten van
die ene Mens: Jezus Christus die samen met zijn bruid, zal heersen (zie 11:1518). De tijd van zijn verborgen regering om naar dit punt toe te werken, komen
tot een einde (zie volgende vers).

Vers 7
maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen
zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de
profeten, heeft verkondigd.
Het geheimenis is hier: de manier waarop God in het verborgen omgaat met
deze wereld en zo toewerkt naar het doel (Rm8:28 ‘alle dingen werken mee ten
goede’). Hoe God dit doet is geopenbaard aan zijn knechten, de profeten van
zowel Oude als Nieuwe Testament. In de Bijbel wordt geopenbaard waarom
God het kwaad toelaat, de verdrukkingen van gelovigen niet tegengaat en
zoveel openlijke ongerechtigheid niet meteen oordeelt. Dit zal in het Vrederijk
totaal anders zijn, maar nu werkt God alles naar de raad van zijn wil (Ef1:12) als
het ware ‘achter de schermen’. Alleen zij die luisteren naar wat is verkondigd
(lett: ‘geëvangeliseerd, het goede nieuws brengend) begrijpen iets van deze
verborgen Godsregering.
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Vers 8
En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, (hoorde ik) wederom met mij
spreken en zij zeide: Ga heen, neem het boek, dat geopend ligt in de hand
van de engel, die op de zee en op de aarde staat.
Johannes is hier kennelijk weer op aarde (In 4:1 was hij in de hemel opgetrokken)
en hoort weer de stem van vers 4. Hij moet het boek nemen dat in de hand
van de engel is.

Vers 9
En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou
geven. En hij zeide tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter
maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.
Het boek moet Johannes opeten, wat doet denken aan Ez3:1-3:
Hij zeide tot mij: Mensenkind, eet wat gij hier voor u ziet; eet deze rol en ga heen,
spreek tot het huis Israëls. Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te
eten. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, laat uw buik deze rol die Ik u geef, in zich
opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op, en zij was in mijn mond
zoet als honig.

We zien dat hier symbolisch wordt aangegeven dat de inhoud van het boek
een deel van de profeet zelf moet worden, zijn geestelijke binnenste moet
vullen. Het zal voor Johannes bitter zijn, vanwege de zwaarte van de oordelen,
maar zoet in zijn mond, vanwege het heerlijke doel van deze oordelen: het
komende Vrederijk. De raad van God is zoet, de wegen echter die naar dit doel
leiden, zijn, vanwege de zondigheid van de mens, bitter. De bitterheid komt
eerst, vandaar dat de engel (Christus) dit eerst hier noemt, maar daarna zal
het zoet er zijn.

Vers 10
En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn
mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.
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Gods Woord is altijd zoet voor wie het doel kennen en de Spreker van dat
Woord:
Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot
vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, Here,
God der heerscharen. Jr15:16

Het Woord van God moet een voedsel zijn voor ons binnenste:
Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid
bekend. Ps51:8

Uiteindelijk is het Woord Christus Zelf die zegt:
Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de
Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn
vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten
jongsten dage. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie
mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Jh6:53-56

Het je innerlijk voeden met Gods profetische Woord zorgt altijd voor stabiliteit.
Als we bezig zijn het profetische Woord, met de beloften van God voor Israël,
ervaren we een zoete voorsmaak. Maar als we vervolgens zien welke vreselijke
beproevingen dit volk moet ondervinden voordat er eindelijk een Vrederijk is,
kennen we ook iets van de bittere gevoelens die daarmee gepaard gaan. Zo is
het ook hier met Johannes. Voor ons geldt ook: als we innerlijk gevoed worden
met Christus (zie Ef3:17) is er eerste de zoete smaak vanwege zijn heerlijkheid.
Maar het wordt bitter als we het oordeel over onszelf gaan begrijpen: de oude
mens gekruisigd en de opdracht om de ongerechtigheid te mijden.

Vers 11
En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natiën en
volken en talen en koningen.
Als Johannes gedacht zou hebben dat dit nu het einde zou zijn, wordt die
gedachte hem ontnomen doordat er wordt gezegd dat na hoofdstuk 11
(Jeruzalem), er nog moet worden geprofeteerd over ‘vele natiën en volken
en talen en koningen’. Onder de zevende bazuin vinden nog een aantal
gebeurtenissen plaats met betrekking tot de hele aarde.
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Vragen over Openbaring 11:1-10
1.

Wie zijn ‘hen die daarin aanbidden’ in vers 1?

2.

Waarom moet Johannes de voorhof niet meten? Vers 2

3.

Wie zijn de twee getuigen uit vers 3?

4.

Welk beest wordt in vers 7 genoemd?

5.

Welke stad wordt in vers 8 bedoeld?
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In hoofdstuk 10 is sprake van een boekje. We hebben gezien dat dit de
oordelen en raadsbesluiten bevat m.b.t. Israël in de eindtijd. We gaan nu zien
wat de inhoud van dit boekje, dat Johannes moest opeten, voorstelt.
Vers 1
En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en
meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden.
Dit vers verplaatst ons direct en onomwonden naar Jeruzalem. Daarover straks
meer onder vers 8. Johannes werd een rietstok gegeven ‘een staf gelijk’. Dit
spreekt van stabiliteit en kracht. Johannes moet gaan meten, wat een diepere
betrokkenheid inhoudt. Hij moet het ‘aan den lijve ondervinden’. Hij erkent
daarmee ook Gods plan met Jeruzalem. Het meten is om aan te geven dat het
gebied dat aan God toebehoort. Het meten betreft de tempel van God (hier
het eigenlijke tempelhuis, niet het complex), het altaar (zie onder 8:3) en ‘hen
die daarin aanbidden’, het overblijfsel van Juda, dat o.a. wordt genoemd in
Sf3:12:
En Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk, en wie schuilen bij
de naam des Heren.

Zie ook Zc12:5-6. De voorstelling is de aardse dienst aan God door het gelovige
deel van Israël. Het meten van een bepaalde plaats komt nog vaker voor in de
Bijbel:
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En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe, en zie, een man met een meetsnoer in de
hand. Toen vroeg ik: Waar gaat gij heen? En hij antwoordde mij: Ik ga Jeruzalem
opmeten en zien hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn. Zc2:1-2
En zie, daar liep aan de buitenzijde een muur geheel rondom het gebouw. De
man nu had in zijn hand een meetroede van zes ellen – elk van een gewone el
en een handbreedte –; en hij mat de dikte van het muurwerk: één roede, en de
hoogte: één roede. Ez40:5
En hij, die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad op te meten, en
haar poorten en haar muur. Op21:15

In Zc2 zien we dat het opmeten inhoudt, dat God Jeruzalem voor Zichzelf opeist
en in het vervolg van het hoofdstuk duidelijk maakt wat er gaat gebeuren met
Israël.
Snel heen, spreek tot die jongeling: als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen
vanwege de menigte van mensen en vee daarin. En Ik zelf, luidt het woord des
Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom, en heerlijkheid binnen in haar.
Zc2:4-5
Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! want zie, Ik kom in uw midden wonen,
luidt het woord des Heren, en vele volken zullen te dien dage gemeenschap
zoeken met de Here en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden
wonen. Dan zult gij weten, dat de Here der heerscharen mij tot u gezonden heeft.
En de Here zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen en Hij zal
Jeruzalem nog verkiezen. Zc2:10-12

Er komt een tijd dat Jeruzalem de stad is van de grote Koning, dat het volk
Israël de woonplaats van God is. Hij zal zijn volk erkennen. Dit wordt in gang
gezet in het boek Openbaring en hier in hoofdstuk 11 zijn we nog in de laatste
drie en een half jaar van de grote verdrukking (zie vers 2). Er is dan een gelovig
overblijfsel in Jeruzalem, maar het merendeel van de Israëlieten is nog in
ongeloof. In ons tijdperk, dat van de gemeente, gelden de woorden van de
Here Jezus uit Jh4:21-24:
Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg,
noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij
aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en
is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en
in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem
aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
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Dit ‘uur’ is de tijd dat men God aanbidt in geest en in waarheid. Straks, na de
opname van de gemeente, is er weer een groep aanbidders in de tempel in
Jeruzalem.

Vers 2
Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet;
want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden,
tweeënveertig maanden lang.
De voorhof symboliseert de plek van de ongelovige heidenen. Deze mocht
Johannes niet opmeten. 42 Maanden (drie en een half jaar, zie onder kader
en vers 3) zal de heilige stad worden vertreden. Deze drie en een half jaar is
de laatste helft van de 70e jaarweek uit Dn9. Hieronder iets over deze profetie.
Zeventig weken 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…Dn9:24

Uit het verband en in vergelijking met Lv25:8 (Voorts zult gij u zeven
jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de zeven
jaarsabbatten negenenveertig jaar zijn.) blijkt dat met deze ‘zeventallen’
perioden van zeven jaar bedoeld zijn. Zeventig keer zeven=490 jaar. Wanneer
begint dat tellen? Dn9:25: Vanaf het ogenblik, dat het woord uitging, om
Jeruzalem te herstellen en te herbouwen. Wanneer was dat? Nehemia kreeg
bevel om de stad te herbouwen (Nh2:1-10). Dat was in het jaar 445 v.Chr., (2:1)
het 20e jaar van koning Arthahsasta. Schematisch:
Begin 490 jaar
445 v. Chr.

Einde 490 jaar: eeuwige gerechtigheid
????? Is nog niet gebeurd

De terugkeer uit de eerste ballingschap betekende niet het begin van de
zegeningen! Het volk werd nog eens in ballingschap gestuurd, en wel in 70
n.Chr. De uiteindelijke terugkeer zal de inleiding zijn van het vrederijk waarin
Christus te midden van zijn volk woont, Zc2:7-10. Maar dat is niet na 490 jaar
geweest vanaf de herbouw van de stad. Hoe kan dit? De eerste 7 weken, dus
49 jaar, is de periode van het herstel van Jeruzalem onder Nehemia, dan 62
weken (samen 69) tot de uitroeiing van een gezalfde (vs.26) dat is Christus. De
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69 weken (483 jaar) zijn dus tot aan Christus (483 jaren van 360 dagen=173.880
dagen, precies het aantal tussen het bevel aan Nehemia en de intreding van
Christus in Jeruzalem). Schematisch:
Begin
490 jaar

Herstel Jeruzalem
173.880 dagen

445 v.Chr.

394 v.Chr.

Intocht Jeruzalem
de Messias gekruisigd
38 n.Chr.

<<<

483 jaar >>>

De laatste jaarweek van zeven jaar is nog steeds niet geweest. Er zit een periode
tussen die de genadetijd wordt genoemd. In deze laatste 7 jaar gebeurt er
heel veel. Deze 7 jaar is onderverdeeld in twee maal drie en een half jaar,
waarbij we de laatste drie en een half jaar, de grote verdrukking noemen (zie
Mt24:21). Zie onder.
Begin 490 jaar

Messias
gekruisigd

< 483 jaar = 69 jaarweken >

Nu

Laatste
jaarweek

< 2000 jaar genadetijd >

< 7 jaar >

Wat gebeurt er nu in die laatste jaarweek, ofwel, die laatste 7 jaar? Lees vers
vanaf Dn9:26 in het midden:
En het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde
richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er
strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. 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 de voleinding toe…

Laatste jaarweek

<

7

jaren

>

Voleinding

Na 3 en een half jaar:
ophouden van slachtoffer en
spijsoffer, verwoester komt
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Vers 26 is vervuld toen in 70 n.Chr. De tempel werd verwoest door de Romeinen
(Jezus voorspelde dit o.a. in Lk19:43,44). Dit volk (‘geslacht’) zal blijven bestaan
tot het einde. Aan het begin van de laatste 7 jaar sluit Israël (de Antichrist, het
beest uit de aarde, Op13:8) een verbond met de leider van dit volk (het beest
uit de zee, Op13:1) en komt er op de helft daarvan ineens een verwoester.
De Antichrist zal na 3 en een half jaar zijn ware aard laat zien. Hij zal zich als
een ‘gruwel der verwoesting’ (Mt24:15!) openbaren, het eerste beest laten
aanbidden in de tempel en de laatste 3 en een half jaar (een tijd, tijden en een
halve tijd Dn7:25, 12:7, Op12:14, 1260 dagen, 42 maanden, zie Op11:2,3, 12:6,
13:5) tot een ware hel op aarde maken.
Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël
gesproken is, op de heilige plaats ziet staan…Mt24:15
Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval
komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de
tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet,
zodat hij zich in de tempel zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 2
Tess2:3 en 4

Aan het begin van de laatste drie en een half jaar wordt de satan uit de hemel
geworpen (12:9) en vanaf dat moment zal de Antichrist zijn ware aard tonen
aan het volk. De aanbidding en tempeldienst uit vers 1 wordt ogenblikkelijk
stopgezet. Er zal dan een duivelse godsdienst worden opgericht zoals o.a. in
bovenstaande tekst uit 2Ts2 duidelijk wordt.

Vers 3
En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren,
twaalfhonderd zestig dagen lang.
Hier spreekt God over ‘mijn twee getuigen’ die gaan profeteren in de laatste
drie en een half jaar. Wie zijn zij? Zijn zij twee letterlijke personen (zie vers
10) of stellen ze symbolisch het overblijfsel van Israël voor (twee is het getal
van het getuigenis)? De optie open latend voor beide invullingen, gaan we
kijken naar de kenmerken van dit getuigenis tijdens het schrikbewind van de
Antichrist:
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•

Ze zijn met een zak bekleed, wat doet denken aan Johannes de Doper. Hij
riep de mensen op tot bekering voordat het koninkrijk zou komen. Straks
zullen deze getuigen in dezelfde geest optreden.

•

Er staat dat ze twaalfhonderd zestig dagen lang profeteren, dat is 42
maanden (vs2 en 13:5) drie en een half jaar. Zie ook 12:6 en de uitdrukking:
‘een tijd, tijden en een halve tijd’ uit 12:14, waarbij ‘tijd’ een jaar voorstelt.
De oordelen van de zeven bazuinen hebben betrekking op deze laatste
helft van de zeven jaar.

Vers 4
Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht
van de Here der aarde staan.
•

Ze worden genoemd: ‘de twee olijfbomen en de twee kandelaren’ wat
lijkt op Zc4:1-3
De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de
slaap wekt. Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? Daarop antwoordde ik: Ik zie daar
een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top; hij heeft
zeven lampen, en telkens zeven toevoerbuizen voor de lampen erbovenop; en
twee olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de
oliehouder.

Daar was het één kandelaar en twee olijfbomen. Er wordt van deze voorstelling
gezegd in Zc4:14:
Toen zeide hij: Zij zijn de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde staan.

Dit lijkt erg veel op de letterlijke tekst uit ons vers. In de tijd van verval onder
Zacharia was er het priesterlijke en het koninklijke getuigenis (door Jozua en
Zerubbabel). De Messias zal én Koning én priester zijn:
Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als
heerser zitten op zijn troon; en hij zal priester zijn op zijn troon; heilzaam overleg
zal er tussen hen beiden zijn. Zc6:13

Het getuigenis wordt altijd voorgesteld door een kandelaar (zie 1:12). Het licht
van God straalt dus straks in deze donkere periode d.m.v. deze twee getuigen.
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Vers 5
En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en
het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen,
moet hij zó de dood vinden.
•

Er gaat grote oordeelskracht van hen uit doordat er vuur uit hun mond
komt dat de vijanden verteert. De vraag is of dit letterlijk dan wel figuurlijk
(Gods Woord dat oordeelt) moet worden opgevat. Het vuur doet denken
aan Mozes en Elia, die vuur deden neerdalen van de hemel (Nm16:35;
2Kn1:10,12).

Vers 6
Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt
gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de
wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei
plagen, zo dikwijls zij willen.
Er wordt grote macht aan dit getuigenis gegeven: ze sluiten de hemel, zodat
er geen regen valt gedurende drie en een half jaar. Dit doet natuurlijk denken
aan Elia, die ook deze macht van God bezat. Daarnaast wordt gezegd dat ze
de wateren in bloed kunnen veranderen, zoals ooit Mozes dit deed. Dit alles
wil niet zeggen dat Mozes en Elia letterlijk terugkeren op aarde, maar wel
minstens twee personen (of een groep) in de geestelijke kracht van deze twee
profeten. Zie Ml4:4-6 waar deze beiden ook genoemd worden of in Mt17
tijdens de verheerlijking op de berg, waar ook zowel Mozes als Elia aanwezig
waren. Opvallend is dat Mozes een koning wordt genoemd (Dt33:5) en Elia
vooral een profeet, zie aantekening bij vers 4.
Deze twee getuigen slaan de aarde (of ‘het land’) met allerlei plagen, zo vaak
ze dit willen.
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Vers 7
En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat
uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen
en hen doden.
Na drie en een half jaar komt aan dit getuigenis een einde, zoals het is volgens
Gods plan. Dan zullen deze getuigen gedood worden door het beest, dat uit de
afgrond opkomt. Voor alle duidelijkheid: Er wordt in Op melding gemaakt van
twee beesten: De eerste komt op uit de zee (13:1) en stelt het hoofd voor van
het herstelde Romeinse rijk. Het tweede beest komt op uit de aarde (13:11) en
stelt de valse profeet voor, de Antichrist. Het beest wat in ons vers genoemd
wordt is het eerste beest, en wel vanwege 17:8:
Het beest dat u gezien hebt, was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen en ten
verderve gaan…Telosvertaling

Zie over het begrip ‘afgrond’ de aantekeningen onder 9:1. De Antichrist, als
valse messias, zal een verbond aangaan met dit beest, zodat hij veel invloed
zal uitoefenen in Palestina.

Vers 8
En hun lijk (zal liggen) op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd
wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd.
Hier wordt overduidelijk Jeruzalem bedoeld, waar Christus is gekruisigd (zij het
buiten de poort). Zij is geestelijk Sodom en Egypte.
maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik gezien wat afschuwelijk is: echtbreken
en met leugen omgaan; zij sterken de handen der boosdoeners, dat niet één
zich van zijn boosheid bekeert; zij zijn Mij altezamen als Sodom geworden, zijn
inwoners als Gomorra. Jr23:14

Zie ook Ez16:46-49. In deze goddeloze stad zullen de lijken liggen van deze
twee profeten. Het getuigenis van priesterlijke en koninklijke kracht zal op
dezelfde manier worden uitgeroeid als Christus. Dat niet alleen, maar door
dezelfde partijen: joodse leiders (Antichrist) en Romeinse overheerser (Beest
uit de afgrond). Hoewel de Here Jezus was gekomen om vrede te brengen
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door het evangelie, brengen deze twee getuigen de wraak van God, zoals de
discipelen dit wilde doen in Lk9:54-56.
Want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te verderven
maar te behouden. Lk9:56

Hoewel dit waar is, is Christus toch ook gekomen tot een oordeel:
Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zouden
zien, en die zien, blind worden. Jh9:39

Vers 9
En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie
en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden
bijgezet.
Waarschijnlijk via de media, zullen alle mensen op de aarde zien welke
overwinning het beest heeft behaald door de twee getuigen te doden. Zoals
we hebben gezien dat gedode leiders zoals Saddam Hoessein en Muammar
Khadaffi op de voorpagina’s van de kranten stonden, zo zal het straks ook zijn.
Hun lijken worden niet begraven, maar tentoongesteld. Opvallend is dat er
wordt gesproken over drie en een halve dag (zie ook vs11). Elk jaar dat ze
geprofeteerd hebben is hier een dag.

Vers 10
En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen
elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde
wonen, gepijnigd hadden.
‘Zij die op de aarde wonen’ komt vaker voor in dit boek (o.a. 3:10). Deze
‘aardsgezinden’ sturen elkaar geschenken uit blijdschap dat dit oordeel van
Godswege is beëindigd. Hier wordt gesproken over ‘twee profeten’ wat meer
duidt op een letterlijke uitleg van twee personen.

189

De komende Christus

Vragen over Openbaring 11:11-19
1.

Vergelijk 11:12 eens met 4:1. Wat valt op?

2.

Komen de mensen die God eer geven in vs13 tot echt geloof?

3.

Lees vers 15. Over welk moment gaat dit vers?

4.

Wat is ‘uw toorn’ in vers 15?

5.

Welke groepen gelovigen worden genoemd in vers 18?
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We gaan er in deze studie vanuit dat de gebeurtenissen, zoals beschreven
in deze hoofdstukken, plaats zullen vinden in de toekomst. In de vorige studie
hebben we gezien dat we ons nu bevinden in de laatste drie-en-een-half jaar
van de grote verdrukking. Israël is in grote benauwdheid:
Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor
Jakob; maar daaruit zal hij gered worden. Jr30:7

Er treden twee getuigen op namens God. Zij veroorzaken grote plagen over de
wereld en staan in de kracht van de profeten Mozes en Elia. Het beest uit de
zee, de dictator van het herstelde Romeinse rijk, doodt hen en de wereld is blij
dat ze van hen zijn verlost.

Vers 11
En na [die] drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen,
en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op (allen), die hen
aanschouwden.
Deze twee getuigen staan na drie en een halve dag op uit de dood, doordat
de levensgeest uit God in hen vaart. Zoals de Here Jezus opstond uit de dood,
zo staan dezen ook op na drie (en een halve) dag. Waar niemand getuige was
van de opstanding van de Heer, zo wordt deze opstanding wel waargenomen.
Grote angst overvalt de vijanden van God als ze dit zien. Als de gemeente
wordt opgenomen, gebeurt dit in een ‘ondeelbaar ogenblik (1Ko15:51v.)’ wat
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ook aangeeft dat niemand dit zal waarnemen. Elia werd opgenomen terwijl
alleen Elisa dit zag (2Kn2:10-11).

Vers 12
En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op!
En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden
hen.
Hier is sprake van een opname in de hemel. De tekst komt bijna letterlijk
overeen met 4:1:
En de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak zeide: Klim
hierheen op…

‘Zij stegen op naar de hemel in de wolk’ (Telosvertaling; vergelijk 2Kn2:11 waar
Elia werd opgenomen in een storm). Hier staat ‘de’ wolk, wat duidt op de wolk
van de tegenwoordigheid van God, de Sjechina. Deze wordt in Ex40:34-38
beschreven:
En de wolk bedekte de tent der samenkomst, en de heerlijkheid des Heren vervulde
de tabernakel, zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan, want
de wolk rustte daarop, en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel.
Wanneer de wolk zich verhief van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op,
op al hun tochten. Maar indien de wolk zich niet verhief, dan braken zij niet op
tot de dag, dat zij zich verhief. Want op de tabernakel rustte des daags de wolk
des Heren, en des nachts was er een vuur in voor de ogen van het gehele huis
Israël, op al zijn tochten.

De wolk overschaduwde ook de drie discipelen bij Jezus op de berg der
verheerlijking (zie Lk9:34). Deze wolk zagen we ook in 10:1, zie verder
aantekeningen bij dat vers.
De vijanden zien dit gebeuren, wat zoals gezegd, niet gebeurde bij eerdere
‘opnames’.

Vers 13a
En te dien ure kwam er een grote aardbeving
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Er is vaker in de Bijbel sprake van een grote aardbeving.
•

1Kn19:12, als Elia op de berg Horeb is.

•

Ez38:19: en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik
spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van
Israël teisteren. Dit spreekt over de tijd aan het begin van het vrederijk als
Gog een inval doet.

•

In Amos 1:1 ‘twee jaar voor de aardbeving’. Het boek spreekt over het
komende oordeel.

•

In Mt27:51 als de Here Jezus zijn leven geeft aan het kruis.

•

In Op6:12 tijdens het openen van het 6e zegel.

•

In 8:5 tijdens het openen van het 7e zegel

•

In Op16:17-19 bij de zevende schaal, dus voor de 4e keer in Op.

Een aardbeving spreekt van de triomferende majesteit van God.

Vers 13b
en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden
door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven
de God des hemels eer.
Jeruzalem zal ten gevolge van deze aardbeving voor een tiende deel instorten.
Er staat dan letterlijk: ‘en zevenduizend namen van mensen werden bij de
aardbeving gedood’. God kent hen allemaal bij name! Ze zijn echter niet tot
zijn heil geroepen, maar ‘vijanden’. Merkwaardig dat hier het getal 7000 wordt
genoemd, hetzelfde getal als in de dagen van Elia als overblijfsel werd genoemd
(1Kn19:18). Weer Elia, wat gezien het voorgaande niet toevallig kan zijn. Er
wordt gesproken over het geven van ‘eer’ aan de God des hemels door de
overigen. Dit houdt niet noodzakelijk in dat zij zich bekeerden. Ze werden ‘zeer
bevreesd’ en vaak komen mensen dan wel tot een stuk uiterlijke godsdienst. Er
staat de ‘God des hemels’ wat een bepaalde afstand inhoudt.
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Vers 14
Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig.
De gebeurtenissen vanaf 9:13 vormden het tweede ‘wee’. Er komt snel een
derde, wat de komst zal inluiden van Christus als de Koning. De tussenzin
(Op10:1-11:13) is nu afgelopen en we komen nu tot de zevende en laatste
oordeelsbazuin. Samengevat:
•

1e,2e,3e,4e bazuin: Op8:6-13

•

5e bazuin=eerste wee: van put van de afgrond opent (Op9:1-12).

•

6e bazuin=tweede wee: de opkomst van de ruiterij van de Eufraat (Op9:1321).

•

7e bazuin=derde wee: van de hemel komt de Christus. De uiteindelijke
gebeurtenissen onder dit derde wee beginnen in 15:1

Vers 15
En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel,
zeggende:
Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn
Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.
Zodra de zevende bazuin wordt geblazen (niet de ‘laatste bazuin’ uit 1Ko15:52!
Daar wordt een vergelijking gemaakt met drie bazuinen die klonken bij
Romeinse militaire gebruiken om in te rukken) klinken er luide stemmen (van
engelen?) in de hemel die de komst van Christus aankondigen. ‘Het koninkrijk
van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen’. Vergelijk dit met:
De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen
samen tegen de Here en zijn gezalfde…Ps2:2

‘Gezalfde’ is hetzelfde woord als ‘Christus. In Hd4:26 wordt dit vers aangehaald
en ‘Christus’ gezegd. In vers 6 van deze Psalm staat:
Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.
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Hier wordt het vrederijk voorgesteld. Het moment dat de Here God zijn Christus
als Koning zal stellen over deze wereld. Hij zal heersen als koning ‘tot in alle
eeuwigheden’ (zie ook Op20:4,6 waard dit wordt gezegd van gelovigen die met
Christus zullen regeren). Let op dit enkelvoud terwijl het over zowel de Here
God gaat als over de Messias. Dit koninkrijk is hier onmiddellijk aanstaande,
maar nog niet opgericht. In Op15 en 16 vinden we nog zeven schalen, oordelen
die van korte duur zullen zijn en de voorbereiding vormen van de komt van
Christus en de oprichting van zijn koninkrijk.

Vers 16
En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren,
wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende:
De 24 oudsten (zie voor uitleg onder 4:4), die we in hoofdstuk 7:13 voor het
laatst tegenkwamen, duiken hier weer op. Zij aanbidden God, nu niet vanwege
zijn soevereiniteit in de oordelen, maar vanwege dit aanstaande koningschap
van de Here Jezus. Er wordt bij vermeld dat zij ‘voor God op hun tronen zitten’.
Dit zijn hemelse tronen, dus deelhebbend aan de uitvoering van de oordelen
(zie uitgebreid Op4). Dit moet onderscheiden worden van de aardse tronen
van bijv. 20:4.

Vers 17
Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote
macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard;
Door de Heilige Geest begrijpen deze verheerlijkte heiligen wat er gaat
gebeuren. Het koningschap wordt door hen toegeschreven aan de Here God ,
de ‘Almachtige, die is en die was’. Dit is El Sjaddai, de God van de aartsvaders
(Gn17:1; Ex6:2). ‘Die komt’ wordt hier weggelaten (zie 1:8) want Hij is hier
gekomen. Het aanbidden bestaat uit danken. ‘Aanbidden’ is in de Bijbel
‘neerknielend huldigen’ wat kan inhouden: danken, loven, vereren, smeken.
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Vers 18a
en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen
‘De volkeren zijn toornig geworden’ wat in Ps2:1 en 46:7 al is geprofeteerd.
Omdat de mensheid in opstand is gekomen tegen God, is zijn toorn over
hen gekomen. Dit verband wordt gezien door de 24 oudsten. De toorn van
God komt pas ten volle openbaar bij de komst van Christus! Dit ondanks de
oordelen die we al hebben gezien. In 6:17 dachten de mensen dat dit al voor
de grote verdrukking gebeurde, maar de werkelijke toorn komt nog. De legers
van de wereld zullen worden vernietigd (Op19:11-21) en het oordeel voor de
troon der heerlijkheid (Mt25:31-46).

Vers 18b
en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven
aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam
vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde
verderven.
We weten dat de ‘tijd voor de doden om geoordeeld te worden’ na het
duizendjarig rijk zal plaatsvinden (Op20:11-15). Het loon wordt dan gegeven
aan hen die God hebben gediend: ‘Uw slaven, de profeten’, (zie onder 1:1 en
10:7; Zc1:6). Dit zijn zij die inzicht hebben gehad in Gods raad en dit hebben
verkondigd aan de gelovigen. Verder: ‘aan de heiligen’, dit zijn de gelovigen uit
de gemeente (19:8) en de martelaren die in dit boek genoemd worden. ‘Hen
die uw naam vrezen’ zijn zij die in dit boek God vrezen, maar niet behoren tot
de gemeente. 19:5 Lijkt op alle gelovigen te slaan. Er zijn ‘kleinen en groten’
onder deze gelovigen. Zie Lk19:11-27 over het verschil in trouw. ‘Wie de aarde
verderven’ zijn allereerst de twee beesten, de draak en hun volgelingen. Het
zijn alle ongelovigen die leven op het moment dat Christus komt. Zie ook
2Ts1:9-11.
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Vers 19
En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond
werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en
donderslagen en aardbeving en zware hagel.
Dit vers hoort eigenlijk bij hoofdstuk 12. Voordat de laatste oordelen komen,
volgt een tussenzin t/m 15:4. De tempel van God die in de hemel is, wordt
geopend en de ark van het verbond wordt zichtbaar. De ark is het symbool
van Gods trouw t.a.v. het verbond met Israël, terwijl de tempel spreekt van
zijn woonplaats onder het volk. Er zal geen letterlijke ark meer zijn in het
vrederijk (zie Jr3:16). Toch moet zichtbaar worden dat God trouw is aan zijn
volk, voordat de werktuigen van het kwaad ten tonele zullen verschijnen.
Door het onrecht dat door deze beesten zal worden gedaan aan Israël, vinden
we hier opnieuw de symbolen van Gods oordelen daarover: bliksemstralen,
donderslagen, aardbeving en zware hagel.
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Vragen over Openbaring 12:1-9
1.

Wie is de vrouw uit vers 1?

2.

Wat zijn de sterren die op de aarde worden geworpen in vers 4?

3.

Wie is de zoon uit vers 5?

4.

Wat betekent vers 6?

5.

Is vers 9 toekomst of al gebeurd?
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We hebben in het vorige hoofdstuk kunnen zien hoe de zevende engel de
zevende bazuin blaast. Dit is de laatste van het zevental ‘oordeelsbazuinen’,
die de inleiding vormen tot de komst van het koninkrijk van God op aarde. Bij
de zevende bazuin is het koningschap van Christus over de wereld gekomen, al
duurt het dan nog een korte tijd (de schalen met de laatste oordelen) voordat
het ook op de aarde gezien zal worden.
Vers 1a
En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw,
Er wordt een vrouw gezien als een groot teken in de hemel. Dit is Israël (meer
specifiek: Jeruzalem). De gemeente is nu de bruid en straks de vrouw, Israël
(Jeruzalem) is de (nu overspelige) vrouw van Jahweh:
Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen;
Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder
ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here Here; zo werdt gij de
mijne. Ez16:8

Zie ook Hs2:6. Altijd weer hoereerde Israël, ondank de profeten die haar opriep
terug te keren tot haar man. Israël zal haar grootste daad van overspel plegen
met de Antichrist. Daarom nu nog een teken, want er komen nog oordelen over
haar. Een teken wijst nooit terug, maar altijd vooruit naar iets, in dit geval het
komende herstel van Israël. Het teken is ‘groot’ gezien de bijzondere genade
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die God aan Israël gaat betonen. Zodra het koningschap van Christus begint,
wordt ook Israël hersteld, zoals we duidelijk lezen in Hd15:13-16
En nadat dezen uitgesproken waren, nam Jakobus het woord en zeide: Mannen
broeders, hoort naar mij! Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop
bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En
hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat:
Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat
daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten…

We zagen al in 11:19, doordat de ark van het verbond werd gezien, dat God
weer met zijn volk in verbinding treedt. Zij hebben in de aardse tempeldienst
nooit de ark kunnen zien, maar nu wordt hij gezien, en dat is Christus Jezus.

Vers 1b
met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf
sterren op haar hoofd;
De vrouw is bekleed met de zon, wat uitbeeldt dat ze in het volle licht is.
Christus is immers de ‘zon der gerechtigheid’ (Ml4:2). Israël zal hersteld
worden zodra ze zich bekeert tot haar Messias, Jezus Christus. Wij schijnen
als sterren in de nacht (Fp2:15), omdat de gemeente het heilsorgaan van God
is tijdens de eeuw dat satan de overste is. Israël zal straks het heilsorgaan zijn
als de satan gebonden is en het, in het vrederijk, dag geworden is. De maan is
onder haar voeten, want de maan is het beeld van de heerser van de nacht,
de duivel. De twaalf sterren laten zien dat alle twaalf stammen weer worden
hersteld, maar dat er een groep is uit die twaalf, die daar de voorloper van is
(zie onder vers 4 en 5).

Vers 2
en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.
‘Zij’, is de ‘vrouw’, niet een maagd of een bruid. Het kind dat wordt gebaard,
wordt door een vrouw gebaard, zij is al getrouwd. Er zal een pijn komen van
barensweeën als Israël straks onder de heerschappij van de Antichrist gaat
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komen. Uit Israël is zowel het geschreven Woord als het vleesgeworden
Woord, Christus. Maar straks komt de Koning en die zullen zij ontvangen. Israël
is weliswaar altijd ‘zwanger’ geweest, maar heeft nooit gebaard:
Zoals een zwangere die in barensnood raakt, ineenkrimpt en onder haar weeën
schreeuwt, zo waren wij voor uw aangezicht, Here. Wij waren zwanger, wij
krompen ineen; maar het was, als baarden wij wind; wij brachten het land geen
verlossing aan en wereldbewoners werden niet geboren. Js26:17-18

Pas als de ‘pijn’ komt, de grote verdrukking, dan zal er gebaard worden. Zie
Js66:7 (waar er zonder weeën is gebaard, de geboorte van Jezus), Jr30:4-9 en
Micha 5:1-2:
En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij
voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds,
van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij
die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren
met de Israëlieten.

Vers 3
En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige
draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen.
Er wordt een ander teken gezien (niet ‘groot’). Het is de draak (een beeldspraak
die vanuit het Oude testament komt, zie o.a. Ez29:3; Jr51:34), de satan die
ook de duivel wordt genoemd, of de ‘slang’ (12:9). Hij is ‘groot’ en ‘vuurrood’
(doelend op het bloed dat hij heeft vergoten d.m.v. al zijn handlangers op
aarde?). Hij wordt hier gezien ‘met zeven koppen’ en ‘tien horens’ wat ook
wordt vermeld in 13:1 en 17:3vv. De uitleg volgt in 17:9-14. De zeven koppen
zijn de machten (koningen) waardoor de draak heerste, Egypte, Assyrië,
Babylonië, Perzië, Griekenland, Rome en het toekomstige wereldrijk. Deze
zeven wereldrijken vinden hun climax in het achtste, dat van het beest. De tien
horens zijn de tien koningen die straks hun macht zullen overdragen aan het
beest. We zullen bij de bespreking van Op13 en 17 meer in detail ingaan op
deze koppen en horens. Er zijn zeven kronen of ‘diademen’ op zijn koppen, wat
een beeld is van macht. Op het hoofd van Christus zijn ‘vele diademen (19:12)’.
Er wordt hier dus gezien dat de draak de inspirator zal zijn van het komende
rijk van de twee beesten. Hij heeft de feitelijke macht, hoewel de tien koningen
ook diademen zullen hebben (17:12).
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Vers 4a
En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die
op de aarde.
Zodra de gemeente is opgenomen, is de satan niet meer de overste van de
macht in de lucht. Hij zal uit de hemelse gewesten worden geworpen. Dit
gebeurt in vers 9. Hier sleept hij een derde van de ‘sterren’ mee met zijn staart.
Dit zou kunnen slaan op gevallen engelen. Andere uitleggers betrekken het op
en derde van de machthebbers van het toekomstige Romeinse rijk, met een
beroep op Dn8:10.

Vers 4b
En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind
gebaard had, dit te verslinden.
De draak, de duivel, staat al in de hele geschiedenis ‘voor de vrouw’. Toen
Mozes, de verlosser, werd ‘gebaard’ wierp Farao de mannelijke kinderen in de
Nijl. Toen Christus kwam, vermoordde Herodes de jongetjes van Bethlehem en
omgeving. Zo wil hij ook straks weer dit kind ‘verslinden’. Over dit kind wordt
vaak gezegd dat het Jezus is, maar ik denk dat het niet mogelijk is. De satan wil
het kind verslinden, maar God voert het naar zijn troon. Christus is nooit naar
Gods troon gevoerd om aan de duivel te ontkomen! Hij heeft juist de duivel
overwonnen en is hem tegemoet getreden. Bovendien is het niet mogelijk
dat Christus onder de zevende bazuin wederkomt en dat hier zijn geboorte
wordt aangekondigd. Het kind is de eerste groep uit de twaalf stammen die tot
wedergeboorte komt, de 144.000. Let goed op dat in op7 deze groep nog niet
gezien wordt door Johannes! In vers 4 staat dat hij hun getal hoorde. Ze waren
nog in de moederschoot. Hier worden ze geboren en in 14:1 ziet Johannes ze
dan ook pas.
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Vers 5
En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden
met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en
zijn troon.
Deze zoon is dus de eerste groep uit Israël dat tijdens de oordelen tot geloof
komt. Het is zeer goed mogelijk dat dit door de prediking van de twee profeten
gebeurt uit 11:3. De zoon, (er staat bij ‘mannelijk’, zie 14:4) zal de heidenen
hoeden met een ijzeren staf, wat komt uit Ps2:9. Dit slaat op Christus (zie 19:15),
maar ook op hen die met Hem zullen regeren (zie daarvoor 2:27). Omdat deze
groep zal heersen met Christus, zal de duivel hen willen vernietigen. Maar zij
worden ‘weggerukt’ naar God en zijn troon. Dit woordje komt ook voor in
1Ts4:17 waar de gemeente wordt ‘weggerukt’. Zij worden opgenomen zoals
de gemeente is opgenomen. Deze 144.000 zullen nog jong in het geloof zijn,
en in 14:3 worden zij door de verheerlijkte gemeente geleerd d.m.v. een lied.

Vers 6
En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God
bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.
Israël zal vluchten zodra de woede van satan tegen haar wordt gekeerd d.m.v.
de Antichrist. We lezen in Hs2:13-14 dat de plaats die God heeft bereid voor
zijn vrouw, de woestijn is, waar ze weer tot haar man zal komen in oprechte
bekering:
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 maken tot een
deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten
dage toen zij trok uit Egypte.

De 1260 dagen zijn de drie-en-een-half jaar van de grote verdrukking. Het
overblijfsel van Israël zal door God worden bewaard en onderhouden.
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Vers 7
En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te
voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,
Michaël en zijn engelen voeren oorlog in de hemel tegen de draak. Michaël is
de ‘schutsengel’ van Israël. In Judas vers 9 staat:
Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld
was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij
zeide: De Here straffe u!

Hij is de aartsengel, de beschermer van Israël, één (of ‘eerste) der voornaamste
(hemel-) vorsten’ (Dn10:13) en ‘uw (dat is Israëls) vorst’ (Dn10:21). Zie ook
Dn12:1:
Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde
staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, 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 wordt bevonden.

Hier wordt gesproken over dezelfde periode als hier in Op12, de tijd van grote
benauwdheid (grote verdrukking) voor Israël.

Vers 8
maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer
gevonden.
Satan delft het onderspit tegen Michaël en diens engelen. Er is vanaf dit
moment, aan het begin van de grote verdrukking, geen plaats meer voor satan
en zijn engelen in de hemel. Dit is niet de plek waar God woont, het huis van
de Vader (of de ‘hemel der hemelen’ 1Kn8:27,30), maar meer de troonzaal,
het ‘hemelse’.
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Vers 9
En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd
wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde
geworpen en zijn engelen met hem.
Satan wordt op aarde geworpen en weet dat hij nog maar weinig tijd heeft
(vs12). Tot aan dit moment is satan met zijn engelen in de lucht (zie Ef6:12).
We moeten dit moment beschouwen als het begin van de grote verdrukking,
of in ieder geval de laatste jaarweek, zoals ook vers 13 laat zien. Hij zal de hele
wereld verleiden d.m.v. de valse profeet (13:14). De vervolging van de vrouw
(Israël) begint zodra satan en zijn engelen uit de hemel zijn geworpen. De Here
Jezus voorspelt dit in Lk10:18;
En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.
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Vragen over Openbaring 12:10-18
1.

Wie zijn zij die in de hemelen wonen? Vers 12

2.

Waarom vervolgt de draak de vrouw? Vers 13

3.

Wat zijn de vleugels van de arend in vers 14?

4.

Wat is het water uit vers 15?

5.

Wie zijn de ‘overigen van haar nageslacht’?
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Het 12e hoofdstuk van Openbaring laat een belangrijke wending zien: vanuit
het perspectief van de hemel zien we de strijd die er is tussen de draak,
satan, en de vrouw, Israël. Deze strijd, die al eeuwen duurt, zal een climax
bereiken tijdens de grote verdrukking. Dat is wat we hier vinden. De satan
wordt dan door de aartsengel Michaël uit de hemel geworpen op de aarde
(vs7-9), waar hij twee instrumenten vindt, twee beesten (zie Op13) om Israël
te onderdrukken. Michaël is de ‘grote vorst, die de zonen van uw volk (Daniël,
DJ) terzijde staat’ (Dn12:1). Zijn stem zal gehoord worden tijdens de opname
van de gemeente, als ook alle ontslapen Israëlieten in Christus, deel hebben
aan de eerste opstanding (1Ts4:16). Als de gelovigen worden ingeleid in het
Vaderhuis, is de tijd nabij dat satan uit de hemel wordt geworpen. Hij weet dan
dat hij weinig tijd heeft (vs12) en de gebeurtenissen zullen zich snel opvolgen.
Vers 10
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en
de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde;
want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor
onze God, is nedergeworpen.
Zodra de duivel op de aarde is neergeworpen, hoort Johannes een luide stem
in de hemel. Deze stem is van de gelovigen (of van een gelovige?) aangezien
deze spreekt van ‘onze God’ en ‘onze broeders’. De ‘behoudenis en de kracht
en het koninkrijk’ (Telosvertaling) van de Here God en ‘het gezag van zijn
Christus’ is gekomen. Ongeveer dezelfde aankondiging lazen we in 11:15. Hier
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staat ‘behoudenis’ d.i. de redding van de schepping. De Christus (=’gezalfde’)
van God zal zijn gezag spoedig tonen. De duivel wordt hier de ‘aanklager van
onze broeders’ genoemd. Hij klaagde Job aan (Jb1-9-11), de hogepriester Jozua
(Zc3:1) en hier dus ‘onze broeders’ en dat ‘dag en nacht’. Op aarde geworpen is
zijn tijd als aanklager straks voorbij. Nu klaagt hij ons nog aan, maar wij hebben
nu een voorspraak bij de Vader:
En als iemand zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus,
de Rechtvaardige…1Jh2:1

De Heilige Geest past het werk van Christus toe op onze harten, via het Woord
van God, door het geloof.

Vers 11
En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het
woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de
dood.
Opvallend is dat er niet staat ‘wij’, maar ‘zij’. De verheerlijkte heiligen spreken
over hun broeders tijdens de periode die Op. beschrijft op de aarde. De duivel
is door deze gelovigen overwonnen door het bloed van het Lam. Dit bloed is
wat voor hen pleit in het heiligdom, zoals we dat ook lezen in Hb9:24:
Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een
tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het
aangezicht van God, voor ons.

In vers 12 van Hb9 zegt de schrijver dat Christus met zijn eigen bloed is ingegaan
in het hemelse heiligdom.
Het tweede waarmee de broeders de duivel hebben overwonnen, is het woord
van hun getuigenis. Dit komt verschillende malen terug in Op. Zie hieronder
vers 17, 1:2, 11:7 en 20:4. De woorden ‘getuigenis’, volharding’ zijn typerend
voor dit boek, zie 14:12, omdat Johannes hen wil bemoedigen die hun leven
verliezen omwille van het getuigenis dat ze hebben. Een aantal malen komen
we dit tegen, 6:9, 13:10. Hier ook weer zien we dat de getuigen van Jezus hun
leven niet liefhebben tot in de dood. Zie Lk14:26.
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Vers 12
Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de
zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat
hij weinig tijd heeft.
Hier wordt een tegenstelling gemaakt tussen twee woonwerelden: de hemelen
en de aarde en de zee. In de hemelen wonen de verheerlijkte heiligen (zie ook
13:6). Zij hebben nog een korte tijd te wachten en kunnen zich verheugen op
wat komen gaat. Ook verheugen zij zich over het neerwerpen van de satan. De
aarde en de zee is nu het terrein van de duivel, vandaar dat er een ‘wee’ over
hen wordt uitgesproken. De duivel kent de Schrift, en weet dat zijn tijd nu nog
maar 42 maanden is. De Heer spreekt over deze 42 maanden in Mt24:
En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden,
maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. Mt24:22

De Heer laat zijn volk niet langer in de grote verdrukking dan nodig is.

Vers 13
En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de
vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.
Aan het begin van de grote verdrukking gaat de vervolging beginnen van Israël
op een manier die nog niet eerder is gezien. Dit lezen we ook in Dn9:27:
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 de voleinding toe, en
waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.

In de ‘helft van de week’ duidt op de laatste 42 maanden van de 7 jaar waarin
Israël een verbond aan zal gaan met de Antichrist.
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Vers 14
En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om
naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt
buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.
De Here God zal zijn volk Israël bewaren tijdens de grote verdrukking die hier
wordt aangeduid met ‘een tijd (een jaar), tijden (twee jaar) en een halve tijd (6
maanden)’, dat is de drie-en-een-half jaar die we al eerder zijn tegengekomen
in 12:7. Zo wordt het overblijfsel bewaard in de woestijn, zoals in Dt8:14-16 en
1Kn17:6 profetisch wordt voorgesteld. Let ook op Hs2:13, wat we ook onder
vers 12:6 hebben geciteerd:
Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart.

De twee vleugels van de grote arend komen uit Ex19:4
gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op
arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb.

De vrouw zal in de woestijn beschermd worden voor de verwoester, de
Antichrist. De Here Jezus heeft dit al voorspeld in Mt24:15-16:
Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de
profeet Daniël, zult zien staan in de heilige plaats, - laat hij die het leest, erop
letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen…

‘Zij die in Judea zijn’ is het gelovig overblijfsel van Israël. Zij vluchten, terwijl er
ook een deel van dit overblijfsel in Jeruzalem wordt overgelaten (zie Sf3:12, zie
onder vers 17). De ongelovige massa treft het oordeel (zie Zc13:8; zie onder
Op9:15).

Vers 15
En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om
haar door de stroom te laten medesleuren.
Hier wordt de satan aangeduid als ‘de slang’ wat altijd een aanduiding is voor
zijn aanwezigheid als misleider (zie bijv. 2Ko11:3). De waterstroom is een
stortvloed aan boze dwaalleringen die Israël over zich krijgt uitgestort zodra zij
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een verbond aangaan met de Antichrist, die in Dn9:27 (zie onder vers 13) ‘een
verwoester’ wordt genoemd die op een ‘vleugel van gruwelen’ zal komen. De
Heer spreekt ook hierover in zijn rede uit Mt24:
Als iemand in die tijd tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: hier, gelooft het niet.
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en
wonderen geven om zo mogelijk de uitverkorenen te misleiden. Zie, van tevoren
heb Ik het u gezegd. Vs24-25

Zoals Christus spreekt over ‘rivieren van levend water’ duidend op de Heilige
Geest Jh7:38-39), zo zal de slang met valse leringen, door een valse geest,
water uit zijn mond ‘als een rivier’ Israël bestoken. Hier zien we weer de
imitatie waar we het eerder over hebben gehad.

Vers 16
En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en
verzwolg de stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen.
Wat wordt bedoeld met ‘de aarde kwam de vrouw te hulp en opende haar
mond’? Sommigen denken aan een letterlijk openen van de aarde, gebaseerd
op Nm16:32. Dan zou de stroom water ook letterlijk zijn, wat ik moeilijk kan
geloven, gezien de beeldspraak van dit hele hoofdstuk. Bovendien komt de
stroom uit de bek van de draak. Met deze opening van de aarde worden denk
ik de volken bedoeld, waarheen Israël vlucht en waar ze veilig zullen zijn voor
de valse leringen die in Israël voortwoekeren. Zoals tijdens de ballingschap in
Babel, waar het volk de eigen afgoden niet meer diende.

Vers 17
En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren
tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en
het getuigenis van Jezus hebben;
Nu de vrouw uit het bereik van de draak wordt gehouden, wordt hij ‘toornig’
op haar. Wetende dat hij haar niet kan raken, richt hij zijn woede tegen ‘de
overigen van haar nageslacht’. Wie zijn dat? Dit zijn de gelovige Joden die in
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Jeruzalem zijn achtergebleven (zie onder vers 14). In 11:1-13 zagen we twee
getuigen in Jeruzalem die tot dit overblijfsel behoren of haar voorstellen.

Vers 18
en hij bleef staan op het zand der zee.
De vraag is of hier moet worden vertaald ‘hij’ of ‘ik’. Als er ‘ik’ moet worden
vertaald, dan zou Johannes staan op de oever van de zee, van waaruit hij een
beest ziet komen (13:1). Als er ‘hij’ moet worden vertaald, is het de draak die
het beest uit de zee doet opkomen.

Vragen over Openbaring 13:1-10
1.

Wat betekenen de tien horens en de zeven kopen in vers 1?

2.

Waarom worden juist deze drie dieren genoemd in vers 2?

3.

Wat betekent vers 3?

4.

Waarom lastert het beest ook de ‘tent’? Vers 6

5.

Vergelijk vers 8 eens met Ef1:4. Wat valt op?
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In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat het gelovige deel van Israël
vervolgd wordt door de satan, die uit de hemel is geworpen op de aarde.
Hij zal daarbij gebruik maken van twee beesten die in dit hoofdstuk worden
geïntroduceerd. Samen vormen zij de satanische drie-eenheid. We zullen
nauwkeurig moeten bestuderen wat de Bijbel te zeggen heeft over deze twee
beesten die in de grote verdrukking zullen worden geopenbaard. De grote
vraag daarbij is wie van deze twee beesten nu de Antichrist is.
Vers 1a
En ik zag uit de zee een beest opkomen
Er komen dus twee beesten:
1.

Het beest uit de zee, een staatsman, die op dictatoriale wijze de macht zal
grijpen. Hierin imiteert de duivel Christus de Koning.

2.

Het beest uit de aarde. De valse profeet, de valse messias. Hierin imiteert
de duivel Christus als Profeet.

Hoewel beiden antichristelijk zijn, is het tweede beest m.i. de Antichrist. We
zullen dat zien bij de bespreking van vers 11vv. De term ‘beest’ komt uit Dn7,
waar de 4 laatste wereldrijken worden voorgesteld als beesten, waarbij het
vierde het meest afschrikwekkend is:
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
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overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het
had tien horens. Dn7:7

Ook Dn9:26 beschrijft dit beest uit de zee:
En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er
niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het
heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot
het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.

Dit beest stijgt op uit de zee, wat in de Bijbel vaak een beeld is van de
volkerenmassa. Als de gemeente niet meer op aarde is, neemt de goddeloosheid
toe op de aarde. Satan zal zijn eigen koninkrijk oprichten. Daarin imiteert hij in
alles Gods koninkrijk. Het beest symboliseert zowel het rijk als zijn leider, net
zoals in Dn7. Dit beest is het herstelde Romeinse rijk en zijn politieke hoofd (zie
onder vers 3). Deze wereldleider zal oplossingen hebben voor alle problemen
en de religies samenbinden. Hij zal grote macht krijgen van satan (vs4) en de
chaotische wereld na de opname van de gemeente stabiliseren.

Vers 1b
met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn
koppen namen van godslastering.
We zagen in 12:3 dat de draak ook zeven koppen en tien horens heeft. De
tien horens zien we ook in bovenstaand vers uit Dn7. Ook in Op17:3 heeft het
scharlaken rode beest zeven koppen en tien horens. De zeven koppen zijn én
de zeven bergen waarop Rome is gebouwd (zie 17:3) én zeven wereldmachten
waardoor de draak heeft geheerst (zie uitleg bij 12:3). De tien horens komen
overeen met de tien tenen van het beeld uit Dn2. Het zijn tien koningen die
zullen regeren tijdens de laatste fase van het laatste wereldrijk.
En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, Dn7:24
En de tien horens die u zag, zijn tien koningen. Op17:12

Deze tien koningen zullen hun macht uiteindelijk geven aan het beest. Op zijn
zeven koppen zijn ‘namen van godslastering’. In Dn7 zien we dit al vermeld
staan:
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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. Dn7:8
Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten
te gronde richten; Dn7:25a

In Dn7:20 wordt deze persoon gezien als een ‘horen’ met een ‘mond vol
grootspraak’.

Vers 2
En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een
beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht
en zijn troon en grote macht.
Dit slaat op de eerste drie dieren die Daniël zag in Dn7. Het laatste demonische
wereldrijk zal alle karaktertrekken in zich verenigen van Griekenland (luipaard),
Medo-Perzië (beer) en Babylonië (leeuw). Voordat Christus de macht en het
gezag ontvangt (zie 12:10) ontvangt dit rijk en deze machthebber van de draak
zijn kracht, troon (!) en grote macht.

Vers 3
En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond
genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna,
In Op17:8 staat dat het beest ‘was en niet is en het zal opkomen uit de afgrond’.
Het Romeinse rijk ging in 476n.Chr. ten onder. Tot verbazing van de hele aarde
(zie ook 17:8) hersteld dit rijk zich weer en verschijnt weer als wereldrijk ten
tonele. Er kan ook worden gerefereerd aan de leider van dit rijk wiens dodelijke
wond genas. In 13:12 en 14 zien we o.a. dat dit een dodelijke wond was ‘door
het zwaard’. Er staat letterlijk ‘als tot de dood geslagen’ waarbij ‘geslagen’
hetzelfde woord is als ‘geslacht’ in 5:6. Hierin zien we de imitatie van satan dat
zijn ‘man’ ook opstaat uit de dood.
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Vers 4
en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en
zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er
oorlog tegen voeren?
Satan ontvangt aanbidding i.p.v. Christus. Hoe tragisch! Uit 13:12 leren we dat
de Antichrist, de valse profeet ervoor zorgt dat men dit eerste beest aanbidt!
De draak geeft de macht aan dit wereldrijk in contrast met het Romeinse rijk
ten tijde van Paulus die schrijft dat dit rijk ‘de instelling Gods’ is (Rm13:2). Dit
wereldrijk in de grote verdrukking komt uit de afgrond (Op17:18), regelrecht
uit de abyssos (zie 9:1). Omdat dit beest uit de afgrond komt (17:18) is het zeer
goed mogelijk dat een historisch persoon opstaat uit de doden (afgrond is de
plek waar het dodenrijk is) zodat de hele wereld ervan overtuigd zal zijn dat er
niemand gelijk is aan hem en dat niemand oorlog kan voeren tegen hem. Hij
is immers onsterfelijk.

Vers 5
En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen
spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te
doen.
De toegestane tijd voor dit beest is dezelfde periode waarin de Here Jezus
rondging en predikte, drie-en-een-half jaar. Daniël beschrijft dit en plaatst
deze gebeurtenissen in de laatste jaarweek.
hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven
worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; Dn7:25b

Het beest wordt een mond gegeven door de duivel om God te lasteren, zie
volgende vers.

Vers 6
En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te
lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.
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Satan lastert, via dit beest, God. Er staat ook bij dat hij de tabernakel lastert. Dit
is het hemelse heiligdom, daar waar alles spreekt van Christus. Daarbij lastert
hij ook hen ‘die in de hemel tabernakelen’. Dit zijn de verheerlijkte gelovigen
van de gemeente en zij uit het oude testament. Dezen worden opgenomen
de Heer tegemoet volgens 1Ts4:15-17. Het woordje ‘en’ zou eventueel weg
kunnen worden gelaten, zodat er staat: ‘Zijn tabernakel: hen die in de hemel
tabernakelen’. Dan zijn de gelovigen zelf de hemelse tabernakel, wat zou
kunnen worden ondersteund door 21:3.

Vers 7
En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te
overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal
en volk.
De gemeente als getuigenis van God is niet meer op aarde, dus koelt het beest
zijn woede op het getuigenis dat er dan zal zijn: het gelovige overblijfsel van
Israël en de gelovigen uit de volken, hier als ‘de heiligen’ aangeduid. Het beest
ontvangt macht over alle volken.

Vers 8
En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens
naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is,
sedert de grondlegging der wereld.
In het boek Openbaring zijn zij ‘die op de aarde wonen’ de mensen die op
aarde hun geestelijk thuis hebben, vandaar ook dat zij de Antichrist zullen
volgen. De Here Jezus zei:
Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Jh3:31

De Antichrist stijgt op ‘uit de aarde (vs11)’ en het eerste beest uit de afgrond.
Beiden zullen die mensen verleiden die, geestelijk gezien, ‘van de aarde’ zijn.
Zij staan niet geschreven in ‘het boek van het leven van het Lam’, dat geslacht
is. Zie 3:5; 20:12; Fp4:3. Vanaf de grondlegging van de wereld staan de namen
erin opgetekend van hen die leven uit God ontvangen. De gemeente is echter
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uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, dus staan er al eerder in dan
vanaf de grondlegging! (Ef1:4). De uitdrukking ‘van de grondlegging van de
wereld af’ komen we tegen in Mt13:35; 25:34; Lk11:50; Hb4:3; 9:26; Op17:8.
De uitdrukking ‘voor de grondlegging van de wereld’ komen we tegen in:
Jh17:24; Ef1:4; 1Pt1:20.

Vers 9
Indien iemand een oor heeft, hij hore.
De Geest van God spreekt gelovigen aan die dan zullen leven. Er staat niet bij,
zoals in Op2 en 3, ‘wat de Geest tot de gemeenten zegt’, omdat de gemeente
hier niet op aarde is! Deze oproep is om waakzaam te zijn voor deze opkomende
werelddictator en zijn rijk. In die zin is het ook op ons toepasbaar.

Vers 10
Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap;
indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard
gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.
Dit vers is lastig te vertalen. Er staat: Als iemand in gevangenschap, gaat hij
in gevangenschap, als iemand met het zwaar gedood zal worden, zal hij met
het zwaard gedood worden. Het vers kan betekenen dat men moet berusten.
‘Als het moet, dan moet het maar’. Het kan ook betekenen als iemand met
het zwaard…zal doden, zal hij gedood worden. Dan is het een waarschuwing
niet jezelf te wreken. Vertrouw op Gods tijd. Het laatste deel zou daarmee
overeenstemmen. De volharding en het geloof van de gelovigen blijkt uit:
1.

Ze berusten in hun gevangenneming.

2.

Ze wreken zich niet.
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Vragen over Openbaring 13:11-18
1.

Wat betekent het dat het tweede beest de macht van het eerste uitoefent
voor diens ogen? Vers 12

2.

Vergelijk vers 13 eens met 2 Tessalonicenzen 2:9. Wat valt op?

3.

Het beeld uit vers 15 ontvangt een geest. Hoe kan dit?

4.

Wat is ‘het getal van zijn naam’? vers 17

5.

Waarom berekenen als het getal al bekend is? Zie vers 18
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Vlak voor de verschijning van de Heer Jezus Christus met zijn gemeente aan
deze wereld (2Ts1:10) vindt de grote verdrukking plaats. In deze vreselijke
periode zullen twee beesten worden geopenbaard. Deze vormen een contrast
met de twee getuigen die voor de Heer staan uit Op11. Er is een beest uit
de zee, waar we in vs1-10 over hebben gelezen en een beest uit de aarde,
waar vs11 over spreekt. Zij zullen in de laatste jaarweek van Daniël ten tonele
verschijnen (zeven jaar, zie onder Op11:2), maar in de helft daarvan zullen zij
hun satanische aard tonen.
Vers 11a
En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde
Dit is de Antichrist (‘tegen’ of ‘in plaats van’ Christus) en stijgt op ‘uit de
aarde (of ‘land’)’, wat kan slaan op het land Palestina (als contrast met ‘de
zee’ waaruit het eerste beest opsteeg als beeld van de heidense volken). Als
het symbolisch is bedoeld (waarom niet beide?) dan staat de ‘aarde’ voor de
morele eigenschappen van dit beest. Hij is door en door aardsgezind, wat
inhoudt dat dit een contrast is met de hemelse gezindheid van Christus die van
de hemel zal komen. Hij is de ‘sterveling uit de aarde’ die schrik aanjaagt uit
Ps10:18. Jezus zei over deze persoon:
Hij die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt
uit de aarde. Hij die uit de hemel komt, is boven allen. Jh3:31 (Telosvertaling)

221

De komende Christus

Johannes, die in zijn brieven als enige het woord ‘Antichrist’ gebruikt
(1Jh2:18,22; 4:3; 2Jh:7) beschrijft een soortgelijke tegenstelling:
Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.
Wij zijn uit God; wie God kent, hoort ons; wie niet uit God is, hoort ons niet.
Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.
1Jh4:5-6

Vers 11b
en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.
Het is heel belangrijk de uitdrukking goed te begrijpen: ‘twee horens als die
van het Lam’. Hiermee geeft de Heilige Geest aan dat deze persoon zeer veel
zal lijken op de Here Jezus. Zijn spreken is echter ‘als de draak’. Dit beest
spreekt uit de aarde, de wereld en daarom accepteren de aardsgezinde Joden
hem als de messias.
Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt mij niet aan; als een
ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Jh5:43

Het zal een Jood zijn (zie ook Dn11:37, ‘de God van zijn vaderen’). Zoals
Christus in alles de Vader verheerlijkte, zo zal de Antichrist God lasteren en
zowel de Vader als de Zoon loochenen (1Jh2:22; 1Jh4:1-6; 2Jh:7). Hij zal de
koning van de afvallige Joden worden (Js30:33; 57:9 en Dn11:36). In de tweede
brief van Paulus aan de Tessalonicenzen wordt ons meer geopenbaard over
deze persoon:
want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren,
de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of
voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te
laten zien, dat hij een god is. 2Ts2:3-4

De Here Jezus noemt Judas ook de ‘zoon des verderfs’ in Jh17:12 zodat hij in
ieder geval een type is van de Antichrist. In Zc11:16 wordt hij de ‘nietswaardige
herder’ genoemd:
het jonge zal hij niet zoeken, en het verbrokene zal hij niet helen, en het
stilstaande zal hij niet dragen; maar het vlees van het vette zal hij eten, en hun
klauwen zal hij verscheuren’
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Omdat God zegt: ‘Ik stel een herder in het land’ (Zc11:16a) wordt duidelijk dat
dit onder Gods leiding gebeurt.

Vers 12
En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het
bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen
aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.
De Antichrist ‘oefent alle macht van het eerste beest voor diens ogen uit’. Hij
is nauw verbonden met de politieke leider van het herstelde Romeinse rijk.
Zijn doel is dat de mensen die op de aarde wonen (geestelijk gebonden aan de
aarde dus zij horen naar hem die uit de aarde is) deze leider zullen aanbidden.
De Antichrist zal het eerste beest godslasterlijke dingen doen laten spreken
(Dn7:25; Op13:6-7). Hier wordt weer melding gemaakt van de dodelijke wond
van het eerste beest die genezen was. Dit vormt zeer zeker de aanleiding om
het te aanbidden.

Vers 13
En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen
op de aarde ten aanschouwen van de mensen.
De Antichrist verricht ‘grote tekenen’, hetgeen al was voorzegd door de Here
Jezus:
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote
tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen
zouden verleiden. Mt24:24

Hoewel Christus spreekt over de vele voorlopers van de Antichrist, vertonen
zij dezelfde kenmerken als hun aanvoerder: het verrichten van valse wonderen
en tekenen. Hier is de mens die ‘op de aarde woont’ gevoelig voor. Ook Paulus
spreekt over deze valse tekenen:
…hem wiens komst naar de werking van de satan is met allerlei kracht en tekenen
en wonderen van de leugen…2Ts2:9
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Vergelijk dit met Hd2:22 waar deze uitdrukking ‘krachten, tekenen en
wonderen’ op de Here Jezus worden betrokken. Ook hierin imiteert satan
dus God door zijn ‘man’ dezelfde uiterlijke tekenen te geven, hoewel ‘van de
leugen’. Doordat er vuur uit de hemel neerdaalt, wordt Elia geïmiteerd.

Vers 14
En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem
gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die
op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de
wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.
Het kenmerk van de Antichrist is ‘verleiding’, het wapen van satan. De
Antichrist doet de tekenen ‘voor de ogen van het beest’ zodat mensen d.m.v.
deze tekenen het beest gaan aanbidden. Weer wordt gezegd dat de mensen
die verleid worden ‘op de aarde wonen (de uitdrukking komt 20 maal voor
in Op.)’. Er zal een christendom zijn zonder Christus en een afvallige joodse
godsdienst. Er zal een wereldreligie zijn waardoor alle mensen verleid worden.
Maar in het midden van de zeven jaar zal alle godsdienst worden uitgebannen
(Dn7:25; 9:27; 11:31) en zullen de beide beesten hun ware gezicht tonen. Het
Romeinse staatshoofd zal, bezet door satan zelf, de eredienst in Jeruzalem
doen ophouden die door het gelovig overblijfsel werd uitgevoerd. Dn9:27 en
12:11 spreken hierover:
…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 de voleinding
toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.
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;

‘Op een vleugel van gruwelen’ kan ook vertaald worden met: ‘…en naast de
vleugel(s) [namelijk van de cherubs] zullen gruwelen van de verwoesting [of:
verwoester] staan’. De mensen gaan een beeld maken dat de macht van het
eerste beeld uitbeeldt. Dit is de ‘gruwel’ uit Dn12:11, zie ook Dn11:38: ‘het
vereren van de god der vestingen’, wat een heen wijzing is naar de hoofdgod
van de Romeinen, Jupiter Capitolinus, dat is: de god van het Capitool, de
Romeinse vesting. Christus spreekt hierover in Mt24:15:
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Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de
profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats…

Dat dit beeld in de tempel zal staan maakt dit vers duidelijk. Door deze afgod
denken de Joden bescherming te krijgen tegen de dreigende invasie van ‘de
verwoester (=de ‘Assyriër)’ (zie Js28:15; 57:9v.). In Dn3 wordt deze situatie
profetisch voorgesteld als alle mensen het beeld voor Nebukadnezar moeten
aanbidden. Hier wordt nog bij vermeld dat de dodelijke wond van het eerste
beest ‘van het zwaard’ is.

Vers 15
En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken,
zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het
beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.
Op de één of andere manier geeft de Antichrist het beeld ‘adem’ of ‘geest’.
Er wordt niet ‘levensadem’ bedoeld, wat een ander woord is (zie Op11:11).
Het beeld ‘spreekt’ wat kan duiden op een occulte manifestatie of misschien
op een intelligentie van een computer, zoals sommigen denken. Ieder die dit
beeld niet aanbidt, wordt gedood. Omgekeerd zal iedereen die het beeld, dat
het beest uit de zee voorstelt, de Romeinse dictator, wel aanbidt, grote eer
worden toebedeeld:
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. Dn11:39

Vers 16
En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen,
de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of
op hun voorhoofd,
Er worden zeven dingen genoemd die de Antichrist doet in dit hoofdstuk. Het
laatste is dat hij ervoor zorgt dat allen, welke status ze ook bezitten (‘kleinen en
groten’) een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd.
We hebben gezien dat de verzegelden van God ook een teken op hun voorhoofd
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hadden (7:3; 9:4). De metgezellen van het Lam dragen Diens naam en de naam
van zijn Vader op hun voorhoofd (14:1; 22:4). De grote hoer draagt de naam
Verborgenheid op haar voorhoofd (17:5). Dit alles laat zien dat dit teken op het
voorhoofd symboliseert onder welke macht men staat.

Vers 17
[en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam
van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
Men heeft gedacht aan een chip zodat men niet kan kopen of verkopen zonder
deze chip die in het voorhoofd of op de rechterhand is geïmplanteerd. Ik denk
zelf dat dit merkteken iets anders zal zijn. Het merkteken is een getal dat
tegelijkertijd de naam van het beest weergeeft. De drie-en-een-half jaar zal
een tijd zijn waarin de twee beesten de controle zullen hebben over de hele
economische wereld.

Vers 18
Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest,
want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
Dit beroemde vers heeft grond gegeven voor talloze interpretaties van
het getal 666. De wijsheid waar een beroep op wordt gedaan zal in de tijd
waarin deze dingen zullen spelen, gegeven worden aan de getrouwen. De drie
zessen staan in ieder geval voor de drie-eenheid van de macht van de mens,
zij die ‘uit de aarde’ zijn. God formeerde immers Adam uit het stof van de
aardbodem (Gn2:7) op de zesde (!) dag. Wat ten diepste in de mens is, wordt
voluit gemanifesteerd in het optreden van deze beesten. Daarom loopt de hele
wereld achter hen aan. Eindelijk de godsdienst die zij diep in hun hart hebben
gewenst, zonder de Christus der Schriften, maar met de mens centraal.
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Vragen over Openbaring 14:1-11
1.

Welk contrast is er tussen 14:1 en 13:16?

2.

Is 14:4a letterlijk of figuurlijk bedoeld?

3.

Vers 7 beschrijft het ‘eeuwig evangelie’ (zie vs6). Wat wordt hiermee
bedoeld?

4.

Wat is het ‘grote Babylon’ in vs8?

5.

Waarom staan de engelen wel en de gelovigen niet vermeld in vs10?
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Dit veertiende hoofdstuk geeft ons het resultaat van Gods werk op aarde
aan het begin van het vrederijk, voordat de laatste en meest heftige oordelen
beschreven worden. Vanaf 11:19 is er als het ware een tussengedeelte, waarna
vanaf 15:1 de chronologische beschrijving verder gaat. Daar worden de laatste
oordelen beschreven, terwijl 11:18 ons al bracht in het komende koninkrijk.
Het tussenstuk laat ons de draak en zijn twee beesten zien, die instrumenten
van God zijn om Israël weer terug te laten keren tot Hemzelf. Op14 schildert
ons zeven taferelen:
1.

Het gelovig overblijfsel van Juda (vs1-5)

3.

Het grote Babylon, de afvallige christenheid (vs8)

5.

Gestorven gelovigen om hun geloof (vs13)

7.

De wijnpersbak die het kwaad wegdoet (vs17-20)

2.

De verkondiging van het eeuwig evangelie aan de volken (vs6)

4.

Zij die het beest hebben aanbeden (vs9-12)

6.

De oogst van de aarde door de Heer (vs14-16)

Vers 1a
En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion
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‘En ik zag, en zie’ komt zeven keer voor in Op (4:1; 6:2,5,8; 7:9; 14:1,14). Iedere
keer is er iets belangrijks dat wordt ‘gezien’ door Johannes. Dit eerste tafereel
is niet in tijdsorde het eerst aan de beurt. Johannes ziet een groep mensen
op de berg Sion staan met het Lam, de Here Jezus. Dit vindt straks plaats na
de wederkomst van Jezus. Hij is hier op aarde. De berg Sion is hier ook de
plek op aarde, in tegenstelling tot de geestelijke berg Sion in Hb12:22 waar
de gemeente mee verbonden is. Er wordt in Ps2:6 gesproken over de grote
Koning die op de berg Sion zal regeren:
Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.

Deze berg heeft God gekozen om zijn Koning te laten regeren (Ps78:68).

Vers 1b
en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam
en de naam zijns Vaders geschreven stonden.
Net zoals in Op7:4, worden hier (en in 14:3) 144.000 personen genoemd. De
grote vraag is of dit dezelfde groep is als daar. Ik heb in mijn commentaar op
7:5 aangegeven dat ik denk dat dit zo is. Anderen denken aan het overblijfsel
uit de twee stammen van Juda. Dan zou het getal symbolisch zijn. Het lijkt
me vergezocht als de Heilige Geest twee verschillende groepen met hetzelfde
getal zou aanduiden. Bovendien wordt hier melding gemaakt van de naam van
het Lam en de naam van zijn Vader die op hun voorhoofden staan. Dit komt
overeen met de verzegeling van de voorhoofden uit 7:3. Dit had ten doel hen
te bewaren tijdens de grote verdrukking. Hier staan ze, na deze verdrukking,
met het Lam op de berg Sion, in het vrederijk. Dat de naam van de Vader
van Christus op hun voorhoofden staat, wil niet zeggen dat zij dezelfde positie
hebben als de gelovigen van de gemeente. Dezen staan namelijk in relatie tot
de Vader als zonen. God als Vader heeft in het Oude Testament de betekenis
van ‘Maker van zijn volk’. De gemeente kent de volle christelijke zegen van het
‘zoonschap’ (Ef1:5; Gl4:6).
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Vers 2
En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de
stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers,
spelende op hun citers;
Johannes hoort een stem uit de hemel. De stem wordt vergeleken met:
1.

Vele wateren: zie 1:15 en 19:6. Spreekt van gezag en indrukwekkend
geluid

2.

Zware donderdag: zie 6:1 en 19:6. Spreekt van oordeel

3.

Citerspelers die op hun citer spelen: Onder 5:8 heb ik al genoemd dat
citers (‘harpen’) symbool staan voor de vervulling van de profetieën. Zie
verder uitleg volgende vers.

Er bevindt zich een groep mensen op aarde (vs1) en een groep mensen in de
hemel (vs3a). De gelovigen in de hemel zingen een loflied en leren dit aan de
gelovigen op de aarde.

Vers 3
en zij zongen een nieuw gezang vóór de troon en vóór de vier
dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de
honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde.
Er wordt een ‘nieuw’ lied gezongen, dat niet hetzelfde is als in 5:9. Het heeft
ongetwijfeld betrekking op de vervulling van de vele profetieën aangaande
het overblijfsel uit Israël dat het koninkrijk beërft. De zangers worden
onderscheiden van de vier levende wezens en de oudsten die beiden de
gemeente (+ oudtestamentische gelovigen?, zie Op4) voorstellen. Dit zijn
de gelovigen die in tijdens de regering van het beest zijn omgekomen en in
20:4 worden opgewekt en verheerlijkt. Het lied wordt geleerd aan de 144.000
die het vrederijk zijn binnengegaan. Beide groepen behoren immers tot de
gelovigen uit Israël. De verheerlijkte heiligen uit Israël zullen met Christus
regeren, terwijl de 144.000 het koninkrijk in zijn aardse hoedanigheid zullen
binnengaan.
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Vers 4a
Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn
maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat.
Er worden vier morele kenmerken beschreven van deze groep die van de
aarde, uit Israël, gekocht zijn.
1.

Ze hebben zich niet met vrouwen bevlekt. Dit is niet letterlijk bedoeld, dit
gezelschap bevat namelijk zeer waarschijnlijk ook vrouwen. Deze groep
is niet besmet door de morele afval die de grote verdrukking typeert. Zie
2Ko11:2

2.

Zij volgen het Lam, waar Hij ook heengaat. Lett: ‘Dezen, de volgenden van
het Lam’. Zoals Christus in deze wereld was, zo zijn zij het ook, en dat in de
grote verdrukking.

3.

In hun mond is geen leugen gevonden. Zie uitleg onder vs5

4.

Zij zijn onberispelijk. Zie uitleg onder vs5

Vers 4b
Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam.
Deze groep ‘gekochten’ uit Israël zijn de eerstelingen uit de grote verdrukking
in het koninkrijk van Christus. Zij zijn als het ware een levend offer voor God
en het Lam. Zij hebben een bevoorrechte positie onder de levenden in het
vrederijk. De gelovigen van de gemeente worden ook ‘eerstelingen’ genoemd:
Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde
broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in
heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 2Ts2:13
Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid,
om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Jk1:18

Nu zijn gelovigen ‘eerstelingen’ onder de schepselen, en van de oogst van alle
gelovigen na het kruis van de Here Jezus.
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Vers 5
En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.
Tijdens de grote verdrukking en de regering van de twee beesten regeert de
leugen (2Ts2:11). De groep gelovigen is echter onberispelijk en uit hun mond
komt geen leugen. Een aantal plaatsen in het Oude Testament beschrijft dit
overblijfsel, dat eigenlijk een beschrijving is van de Messias, zie Js53:9 (onder),
waaruit blijkt dat zij het Lam volgen, waar het ook heengaat!
welzalig de mens, wie de Here de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens
geest geen bedrog is. Ps32:2
En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat
hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Js53:9
Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen noch leugen spreken, en in hun
mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden, want zij zullen weiden en
nederliggen, zonder dat iemand hen verschrikt. Sf3:13

Vers 6
En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een
eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten
zijn en aan alle volk en stam en taal en natie;
Johannes ziet een andere engel (of: ‘boodschapper’) vliegen in het midden
van de hemel. Dit is net als in 8:13 met de arend. Sommige uitleggers zien
hier Christus in als de verborgen Werker achter de schermen. Zoals we uit
1Pt1:12 leren zijn engelen ‘begerig’ een blik te werpen in het evangelie. Zij
verkondigen niet het evangelie. Hier zou het betekenen dat of Christus, of een
‘boodschapper’ dit evangelie verkondigt, of de gelovigen op de aarde. Het is
het ‘eeuwig evangelie’, dat als het ware het evangelie in een notendop is. De
inhoud hiervan zien we in het volgende vers. Het wordt vanuit de hemel ‘over’
hen die ‘op de aarde gezeten zijn’ verkondigd. Dit is nog weer sterker dan ‘zij
die op de aarde wonen’ wat we al diverse keren zijn tegengekomen.
Het evangelie kent verschillende facetten. We kennen allemaal het woord
‘evangelie’ dat ‘goed nieuws’ betekent. Maar weinigen weten dat er
verschillende ‘gradaties’ zijn van dit evangelie of verschillende ‘diepten’.
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Het is ‘het evangelie van God (Rm1:1)’ maar dit evangelie kent meerdere
lagen. De apostel Paulus spreekt namelijk over ‘mijn evangelie’ in Rm16:25.
Het is het evangelie van Christus (Fp1:27). Hij noemt dit ook ‘het evangelie
van de heerlijkheid van Christus (2Ko4:4)’. Dit verkondiging van dit evangelie
was speciaal toevertrouwd aan Paulus. Het betekent dus niet dat er meerder
‘evangelies’ zijn, maar dat het evangelie dat Paulus (in geschreven vorm)
verkondigde, de complete geopenbaarde waarheid is over het evangelie. Het
is het evangelie in zijn meest uitgewerkte vorm.

Vers 7
en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van
zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee
en de waterbronnen gemaakt heeft.
Vlak voor de laatste oordelen, wordt aan de mensheid het basisevangelie
verkondigd: Bekeer je tot de Schepper anders kom je onder het oordeel. Niets
over het kruis, de Heilige Geest, vergeving van zonden, etc. Er staat niets bij over
enige reactie van de mensen. Het is met recht het ‘eeuwig evangelie’ omdat
in iedere ‘eeuw’ deze waarheid aan de gewetens van mensen is geopenbaard.

Vers 8
En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is
het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de
volkeren heeft doen drinken.
We zullen uitgebreid stilstaan bij de bespreking van dit ‘grote Babylon’ als we
aan Op17 en 18 toekomen. Hier wordt al vooruitgeblikt en gezegd dat deze
stad is gevallen. Babylon is het wereldwijde christendom zonder Christus, een
naamchristelijke kerk die onder invloed staat van de boze. Aan het begin van
de grote verdrukking zal dit valse christelijke systeem, deze valse kerk door het
beest worden vernietigd. De mensheid wil geen God en dus ook geen kerk.
Doordat Babylon de volken heeft laten drinken van de wijn van haar hoererij
(=misleiding), zullen zij ook moeten drinken van Gods ‘oordeelswijn’ (Op14:10;
16:19).
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Vers 9
En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien
iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of
op zijn hand ontvangt,
Weer ziet Johannes een ‘andere engel’. Deze keer kondigt hij het oordeel aan
over de mensen die het beeld hebben aanbeden en het merkteken hebben
ontvangen, zoals we ook hebben gelezen in Op13:16-17.

Vers 10a
die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is
toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur
en zwavel
Er is een beker van de toorn van God. Alle mensen die de genade van God
afwijzen, zullen kennismaken met zijn toorn. Dronken geworden van de vele
misleidingen van Babylon, de grote hoer uit Op17, hebben deze mensen het
beeld van het beest aanbeden. Ze zullen als gevolg hiervan gepijnigd worden
‘met vuur en zwavel’ wat slaat op de hel. Dit woord ‘hel’ is de vertaling van
twee Griekse woorden: gehenna en hades. Het eerste woord is een woord
dat werd gebruikt voor de verbrandingsplaatsen in de tijd van Jezus. Het afval
werd daar verbrand. (Het komt waarschijnlijk van het dal van Hinnon waar
men zelf kinderen verbrandde in afgodendiensten.) Dit woord gehenna is
eigenlijk het enige woord dat juist moet worden vertaald met ‘hel’ (Het woord
gehenna komt voor in: Mt5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; Mk9:43, 45,
47; Lk12:5; Jk3:6.) hades (‘het niet geziene’) heeft meer de betekenis van het
dodenrijk. Ieder mens dat sterft komt terecht in het dodenrijk. Wordt men
niet teruggevonden in het boek van het leven, dan wordt men geworpen in de
poel van het vuur, de hel. Niet in het boek des levens betekent dus dat men
het leven niet heeft. Mensen die het leven niet bezitten, komen in de tweede
dood, de poel van het vuur (Op20:14). We lezen zes keer (zes is het getal van
de mens) over de ‘poel van vuur’ in het boek Openbaring (19:10; 20:10,14,15;
21:8; 22:15).
Deze terminologie heeft Johannes ontleend aan wat er staat geschreven in
Jesaja 30:33:
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Want reeds lang is een brandstapel bereid; ook die is voor de koning gereed
gemaakt; Hij heeft de vuurhaard daarvan diep en wijd gemaakt, er is vuur en
hout in overvloed; de adem des HEREN steekt hem in brand als een stroom van
zwavel.

Er staat geschreven in Gods Woord in Mt25:41 dat deze poel van het vuur
ook wordt genoemd ‘het eeuwige vuur’. Er staat dan dat dit eeuwige vuur is
bereid voor de duivel en zijn engelen. Dit houdt in dat de hel oorspronkelijk
is geschapen voor de duivel en de demonen. Niet voor mensen dus. In vers
46 van dit hoofdstuk staat vervolgens dat dit de ‘eeuwige straf’ is. Een aantal
Bijbelleraren probeert vandaag de dag, zoals gezegd, dit ‘eeuwig’ te beperken
door te spreken over ‘tijdperken’ (dit vanwege de betekenis van het Griekse
aioon), maar dat is volslagen in de lucht geslagen. De Bijbel noemt ‘eeuwig’
als het bedoelt voor ‘altijd’. Het eeuwige leven zou dan immers ook niet voor
altijd zijn.

Vers 10b
ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.
De engelen, dienaren die Gods heiligheid waarborgen en het Lam zullen hen
aanschouwen die in de hel geworpen worden (zie Lk12:8-9). Er wordt niet
gesproken over mensen, dus wij zullen niet kunnen zien wie er in de hel zijn.

Vers 11
En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben
geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het
merkteken van zijn naam ontvangt.
De pijniging zal eeuwig duren, hier voorgesteld door het opstijgen van rook.
In Mt8:12 noemt Jezus deze plaats ‘de buitenste duisternis’ wat aangeeft dat
er geen enkel licht zal zijn van de kennis van God. Judas 13 zegt ‘voor hen is
de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd.’ Het is een eeuwige straf! Er
staat hier ‘tot in de eeuwigheid van de eeuwigheden’. Het moet vreselijk zijn
om ‘geen rust’ te hebben.
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Vragen over openbaring 14:12-20
1.

Waaruit blijkt de volharding uit vers 12?

2.

Wat is ‘van nu aan’ uit vers 13?

3.

Waarom komt de engel uit de tempel? Zie vers 15

4.

Wat houdt in dat de aarde gemaaid wordt? Vers 16

5.

Wat stelt vers 20 voor?
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We hebben gezien dat dit hoofdstuk ons zeven taferelen voorhoudt, waarvan
we er nu vier hebben behandeld in de eerste elf verzen. We bevinden ons
vlak voor de laatste, zwaarste oordelen tijdens de grote verdrukking, op het
moment dat de derde engel zijn stem verheft (14:9) en de gevolgen van de
ultieme afval aankondigt: zij die satan aanbidden zullen kennis maken met de
wraak van God. Hij geeft de mensheid uiteindelijk openlijk wat ze al de eeuwen
lang in het verborgen deden: het aanbidden van de draak, de duivel.
Vers 12
Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in
Jezus bewaren.
Tijdens de grote verdrukking is er een groep, hier aangeduid als ‘heiligen’ die
niet meegaan met de massa om het beest en zijn beeld te aanbidden. Hier blijkt
dat zij volharden, dat hun geloof de kracht geeft om het kwade te weerstaan.
Zie ook 13:10. Volharding is erg belangrijk in een tijd van vervolging, zoals dit
het geval was toen Johannes deze brief schreef. Zelf gevangen omwille van zijn
geloof (zie 1:9) wil hij de lezers bemoedigen en aansporen om vol te houden.
Deze heiligen, die van de laatste periode voor de wederkomst, bewaren ‘de
geboden Gods’ wat een aanduiding is dat dit Joden zijn, zie ook onder vs14.
Ze onderhouden Gods geboden zoals geopenbaard in het oude testament
(vergelijk eens met 12:17, waar deze uitdrukking wordt verbonden met het
nageslacht van de vrouw, welke Israël voorstelt), maar erkennen ook dat Jezus
de Messias is.
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Vers 13
En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de
Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten,
want hun werken volgen hen na.
Voor de vijfde keer in dit boek klinkt rechtstreeks een stem uit de hemel, en
er zal nog twee keer een stem komen (10:4,8; 11:12; 14:2; 18:4; 21:3) wat
het totaal op zeven brengt. Het zeer bijzondere in dit vers is dat erbij wordt
vermeld dat het de Heilige Geest is die spreekt! Deze is kennelijk in de hemel,
wat de gedachte ondersteund dat zij met de gemeente is opgenomen. In onze
tijd woont de Heilige Geest in de gemeente op aarde (Jh14:15; 2Ts2:7). De
Geest zegt op te schrijven dat de doden die vanaf dat moment sterven, zalig
(‘gelukkig’, ook zeven maal in Op. uitgesproken) zullen zijn. Het gaat om de
zwaarste periode van de grote verdrukking die aanstaande is. Het is daarom
beter te sterven dan te leven. Zij die sterven in deze moeilijke tijd, zullen
rusten. Hun werken volgen hen na, wat wil zeggen dat zij een beloning zullen
ontvangen in het koninkrijk van God dat aanstaande is. In 20:4 lezen we dat de
martelaren zullen opstaan en met Christus zullen regeren.

Vers 14
En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens
mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in
zijn hand.
Hier wordt het zesde tafereel ingeleid. Johannes ziet een witte wolk (versus de
‘donkere wolk’ van Ex19:9) en daarop Iemand gezeten ‘als een mensen zoon’.
Deze uitdrukking vonden we ook in 1:13 en komt uit Dn7:13-14:
Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam
iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men
leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke
macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een
eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat
onverderfelijk is.

Hier de beide uitdrukkingen ‘wolken’ en mensenzoon’. Het is de Here Jezus die
hier wordt gezien als de Rechter over de aarde. Hij heeft een gouden kroon op
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zijn hoofd, als de Koning der koningen, en een scherpe sikkel in zijn hand. Dit
heeft de betekenis van maaien. Hij komt om vruchten van zijn heiligen in te
zamelen en de slechte te vernietigen. Dit vers, gecombineerd met Dn7:17-18
leert ons overduidelijk dat Jezus terugkomt als de vier wereldrijken tot een
einde zijn gekomen.
die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen;
daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en
zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der
eeuwigheden.

Bovendien zien we hier dat, als het koninkrijk van Christus komt, Israël hersteld
wordt, want de ‘heiligen van de Allerhoogsten’ slaat op het overblijfsel van
Israël.

Vers 15
En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem,
die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te
maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden.
Opvallend is dat er een engel uit de tempel komt. Dit is vanuit de
tegenwoordigheid van God (zie vs17). Hier zien we dat Christus het oordeel
uitvoert over de levenden, wat verschilt van het oordeel voor de witte troon,
dat over de doden zal zijn (zie 20:11-15). In Mt13:36-43 vinden we ook, net als
in dit gedeelte, engelen verbonden met de oogst. De Man die gekruisigd werd
door de mens, komt nu om die mens te oordelen. Nu is het uur gekomen. Het
oordeel komt pas, als het kwaad zich ten volle heeft ontplooid, zoals altijd
in Gods wegen met de mens (zie Gn15:16). Dit geldt overigens ook voor
vruchten van de gerechtigheid. God laat het allerbeste bij zijn heiligen eruit
komen en dan pas komt de beloning. Er staat hier ‘overrijp’ zoals met niet
binnengehaalde oogst. Gods geduld gaat tot het uiterste. De vraag is of de
oogst alleen oordeel bevat en niet de scheiding van de goeden en de slechten.
Ik denk het laatste, anderen denken het eerste, vanwege het woord ‘overrijp’
wat ook een negatieve betekenis kan hebben.
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Vers 16
En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de
aarde werd gemaaid.
Hier is het moment dat de Here Jezus, die het oordeel van de Vader heeft
ontvangen (Jh5:22,27) zijn sikkel op de aarde uitzendt. Dit is de oogst die moet
worden onderscheiden van de druivenoogst uit de volgende verzen. Hier wordt
scheiding gemaakt tussen goed en kwaad, terwijl het bij de druivenoogst enkel
om het oordeel uit te voeren.
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. Jl3:12-13

Uit dit gedeelte van Openbaring is niet helemaal duidelijk dat het om een
scheiding gaat, zoals wel in bijv. Mt13, maar zoals eerder aangegeven, denk ik
hier wel aan bij dit gedeelte. Ik geef ook de voorkeur aan de uitleg dat Christus
de goeden worden ‘gemaaid’ door Christus, terwijl de slechten door een engel
‘gemaaid’ worden.

Vers 17
En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, ook hij met een
scherpe sikkel.
Nog een andere engel verschijnt, ook uit de hemelse tempel en ook met een
sikkel. Hier wordt vermeld dat deze ‘ook scherp’ is, wat ook het geval is in vs14.

Vers 18
En een andere engel kwam uit het altaar; deze had macht over het vuur en
hij riep met luider stem tot hem, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend
uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want
zijn druiven zijn rijp.
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Er verschijnt weer een engel. Deze komt uit het altaar. Dit spreekt van het offer.
Ieder mens die het offer van de Here Jezus verwerpt krijgt te maken met zijn
oordeel. We hebben dit eerder besproken bij 6:9-11 en 8:3-5. De engel heeft
‘macht over het vuur’, wat spreekt over het uitvoerende oordeel vanuit het
altaar. Deze engel geeft de andere engel de opdracht de druiven te oogsten,
want het kwaad is ‘rijp’ om geoordeeld te worden. Over deze druivenoogst
staat in het oude testament het volgende geschreven:
Waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn uw klederen als die van iemand die
de wijnpers treedt? 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. En Ik
zag rond, maar er was geen helper; Ik ontzette Mij, maar niemand bood steun.
Toen verschafte mijn arm Mij hulp en mijn grimmigheid ondersteunde Mij. En Ik
vertrapte volken in mijn toorn, maakte hen dronken in mijn grimmigheid en deed
hun bloed ter aarde stromen. Js63:2-6
Gij zult ook tot hen al deze woorden profeteren en tot hen zeggen: De Here zal
brullen uit den hoge en uit zijn heilige woning zijn stem verheffen; geweldig zal
Hij brullen tegen zijn dreve, een roep als van druiventreders zal Hij aanheffen
tegen alle inwoners der aarde. Jr25:30
de Here heeft in de pers getreden, de jonkvrouw, de dochter van Juda. Kl1:15

Het beeld van de persbak als aanduiding voor oordeel is dus bekend vanuit het
oude testament. Het duidt altijd het oordeel over Israël aan!

Vers 19
En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijngaard der
aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods.
Hier zien we de uitdrukking ‘de grote persbak van de gramschap Gods’. Dit
laat duidelijk zien dat God de mensheid oordeelt vanwege zijn grimmigheid.
De aarde is hier de wijngaard en aangezien er geen vruchten voor de landman
aanwezig zijn, is de oogst rijp voor het oordeel. Zie bijv. de vergelijking van de
wijngaard m.b.t. Israël:
Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch hoe
zijt gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd. Jer2:21
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Zie ook Ps80; Js5:1-7; Ez17:5-8; Hs10:1. Christus was de enige die vrucht droeg
als de ware wijnstok (Jh15:1). Elke rank aan Hem die geen vrucht draagt, wordt
weggenomen en verbrand (Jh15:2,6). Het is dan zeker waar dat het afvallige
Israël hier wordt aangeduid en geoordeeld (evenals het afvallige christendom
en de hele aarde). Alleen een levende verbinding door het geloof met Christus
produceert vrucht.

Vers 20
En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak
tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver.
Hier wordt duidelijk dat Israël bedoeld wordt, omdat ‘buiten de stad’, buiten
Jeruzalem is. Het bloed strekt zich uit ‘tot aan de tomen der paarden’ over
de hele lengte van het land Palestina, 300 km ver, van Dan tot Beërseba. Na
de beschrijving van de overlevende gelovige Joden (vs1-5), vinden we hier de
goddeloze Joden. De roep ‘Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen’
(Mt27:25) is hier tot een vervulling gekomen. Toen verkozen zij Barabbas, in
de grote verdrukking het beest om zo dit oordeel over zich uit te roepen. Het
eeuwig evangelie werd aan de volken verkondigd en uit hen is ook geoogst en
geoordeeld zodat alle groepen nu genoemd zijn.

Vragen over Openbaring 15
1.

Blijkt uit vers 1 dat de ‘wijnpersbak’ nog niet vol is?

2.

Wat is de glazen zee uit vs2?

3.

Gaat vers 4 over gelovige of ongelovige volken?

4.

Vergelijk vers 6 eens met Op1:13. Hoe is dit te verklaren?

5.

Waarom geeft één van de vier dieren de schalen aan de engelen? Vs7
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De vorige drie hoofdstukken (12-14) geven in grote lijnen de laatste
gebeurtenissen weer voor de wederkomst van de Here Jezus. We vinden de
opkomst van de twee beesten (Op13) na de werping van satan uit de hemel
(Op12). Hoofdstuk 14 gaf ons zeven taferelen met de verschillende groepen
die in de grote verrukking zijn. De hoofdstukken 15 en 16 vormen de afsluiting
van de periode van de oordelen, waarvan hoofdstuk 16 de eigenlijke oordelen
beschrijft. Dit zijn de zeven schalen die bij de opening van het zevende
zegelen en na de klank van de zevende bazuin worden uitgegoten. De schalen
zijn directe oordelen van God, terwijl de bazuinen indirecte oordelen zijn.
Het boek Openbaring is een boek van oordelen. Ondanks de vele negatieve
scènes die we hebben bekeken en die we nog gaan zien is het einde een goed
einde. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, is
het sluitstuk van het boek. God heeft ons deze vreselijke beschrijvingen uit
goedheid ons gegeven, zodat we iedere vorm van afval en gelijkvormigheid
met deze schuldige wereld zullen nalaten.
Vers 1
En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen,
die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de gramschap Gods
voleindigd.
Net als in Op12:1 (vrouw bekleed met de zon) en 12:3 (grote vuurrode draak)
ziet Johannes opnieuw een teken in de hemel. In 12:1 was het teken ‘groot’, hier
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is het ‘groot en wonderbaar’. Het zijn zeven engelen die de zeven laatste plagen
hadden. Dit houdt misschien verband met onderstaande waarschuwingen:
En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven
tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe, Lv26:21
Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog
zevenmaal harder slaan, naar uw zonden; Lv26:23, zie ook vs24 en 28

Zoals ik al eerder heb aangegeven zijn engelen een centraal thema in
Openbaring. Dit is één van de redenen dat ik geloof dat we in dit boek,
vanaf hoofdstuk 6, vooral te maken hebben met Gods wegen met Israël. De
gemeente is rond de troon, de wereld wordt geoordeeld, maar Israël wordt
hersteld, terwijl het goddeloze deel vergaat.
Met de zeven laatste plagen is de gramschap (‘grimmigheid’ in de Telosvertaling)
van God voleindigd. Deze gramschap is Gods wraak over zonde tijdens de grote
verdrukking, die zal worden afgesloten met de toorn van het Lam wanneer
Jezus uit de hemel komt om zijn vijanden te verslaan (Op19:11).

Vers 2
En ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars
van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan
de glazen zee, met de citers Gods.
Voordat de zwaarste oordelen de aarde zullen treffen, wordt een groep
mensen getoond die al eerder in beeld is geweest. Eerst ziet Johannes iets als
een glazen zee van glas met vuur vermengd. Voor de zee zie 4:6. Er is sprake
van vuur, dat spreekt van het oordeel, waartegen deze heiligen bestand blijken
te zijn. Ze zijn voorbij het vuur van de beproeving. De ‘overwinnaars’ zijn zij
die de marteldood gestorven zijn tijdens de regering van de twee beesten.
Het is de groep waarover 14:13 spreekt. Zij hebben de citers (harpen) van
God zoals ook in 5:8 (oudtestamentische heiligen en de gemeente) en in 14:2
(opgewekte heiligen uit Israël aan het begin van het vrederijk). Zie 5:8 voor de
uitleg van de harpen Gods.
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Vers 3
En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam,
zeggende:
Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig
en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren!
Opvallend is dat ze het lied van Mozes zingen, die destijds ook bij een zee stond.
Tevens is het boek Exodus het boek waarin veel van de gebruikte symbolen in
Openbaring terug te vinden zijn zoals de plagen, de tabernakel, de wolkkolom
etc. Dat zij het lied van Mozes zingen toont m.i. aan dat het hier om Israëlieten
gaat. Het eerste lied en het laatste lied in de Bijbel is van Mozes. Ze zingen ook
het lied van het Lam, dit is omdat men deel heeft aan de verlossing. Men zingt
dat de wegen en werken van God rechtvaardig zijn en wonderbaar. Zij ‘zien’
vanaf de kant van Gods regering en barsten uit in lofzang. Zie Ps103:7
Hij maakte Mozes zijn wegen bekend,de kinderen Israëls zijn daden

Weer een aanwijzing dat het hier om Israëlieten gaat. Ondanks de vreselijkste
oordelen zijn Gods wegen rechtvaardig en waarachtig. ‘Koning van de volken’.
Hij is niet de Koning van de gemeente, maar van de volken en van Israël.

Vers 4
Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen
zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in
aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.
Deze gestorven en verheerlijkte Israëlieten ‘zien’ vooruit naar wat er gaat
gebeuren in het vrederijk: de volken zullen Hem aanbidden vanwege de
openbaarwording van de oordelen. Zo wordt waar wat staat geschreven in
Js26:9
Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed
zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der
wereld gerechtigheid.

Gods gerichten worden straks openbaar, terwijl nu het oordeel begint bij
de gemeente (1Pt4:17). Hoewel God deze wereld regeert op een verborgen
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manier, worden straks pas zijn oordelen openbaar. Als alle volken God in het
vrederijk aanbidden wordt waar wat staat in Mt28:19-20 dat alle volken tot
discipelen zullen worden gemaakt.

Vers 5
En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging
open;
‘Daarna’, er volgt weer een nieuw begin. Dat hier de tempel (in de betekenis
van het heilige der heiligen) van de tabernakel in de hemel wordt geopend
(het voorhangsel wordt als het ware opgetild), laat des temeer zien dat het om
Israël moet gaan. Er staat ‘van het getuigenis’. Dit is de naam die in verband
staat met de tafelen van het getuigenis, Ex25:16; 31:18. Hier worden Gods
heilige eisen van zijn heiligheid en gerechtigheid openbaar niet alleen voor
het onbekeerlijke Israël, maar voor de hele wereld. Deze oordelen hebben te
maken met Gods verbond met Israël waarbij Hij heeft gewaarschuwd dat ieder
die hen zou vervloeken onder zijn toorn komt.
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken,
Gn12:2
Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen;
allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde
zullen zich daarheen verzamelen. Zc12:3

De tempel symboliseert daarnaast Gods heilige tegenwoordigheid, waar de
troon zijn regering typeert.

Vers 6
en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel,
bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden
gordel.
Normaal gesproken kwam de hogepriester uit de tempel met schalen reukwerk.
Hij hief zijn handen op ten zegen. Hier komen engelen uit de tempel. Zij zijn
bekleed met linnen (hoewel sommige handschriften ‘stenen’ hebben wat in
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het Grieks één letter verschilt met linnen), zoals priesters en hebben gouden
gordels om hun borst (vgl. 1:13). Dit symboliseert priesterlijke en koninklijke
waardigheid, een waardigheid die vergelijkbaar is met die van de Zoon. Gordels
spreken van bereidheid en gereedheid. Zij komen met schalen vol oordeel!

Vers 7
En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen,
vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden.
Weer zien we de betrokkenheid van de vier dieren bij de uitvoering van de
oordelen (zie 6:1,3,5,7). Ik heb eerder betoogd (zie bij 4:6-9) dat dit geen
cherubs zijn, zoals de meeste uitleggers denken, maar dat dit de gemeente
voorstelt die het oordeel over de wereld brengt (1Ko6:2). De engelen zijn vaak
de uitvoerders van de oordelen, waarbij ik moet denken aan Ps78:49:
Hij zond tegen hen zijn brandende toorn, verbolgenheid en angstwekkende
gramschap, een schare van verderfengelen.

Er worden zeven gouden schalen gegeven aan de zeven engelen, ‘vol van
de gramschap van God’. Deze schalen zijn ‘fiolen’, wijde, ondiepe kommen,
waarvan de inhoud snel en gemakkelijk kan worden uitgegoten.

Vers 8
En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en
vanwege zijn kracht; en niemand kon de tempel binnengaan, voordat de
zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren.
Normaal gesproken wordt de tempel vervuld met reukwerk van aanbidding
(zie 8:4), maar hier is het de rook van het vuur van de oordelen van God.
Toen dreunde en beefde de aarde en de grondvesten der bergen sidderden en
daverden, omdat Hij in toorn ontbrand was. Rook steeg op uit zijn neus, verterend
vuur kwam voort uit zijn mond, kolen raakten erdoor in brand. Ps18:8-9

De oordelen komen vanwege ‘zijn heerlijkheid en kracht’. Er is niemand die
de tempel kon binnengaan om voorbede te doen. De vraag is of het hier

249

De komende Christus

om de hemelse, dan wel om de aardse tempel gaat. De laatste, maar meest
verschrikkelijke oordelen staan op het punt over de aarde te worden uitgestort.
We zien in Jr15 hoe God het oordeel zendt en niet meer luistert naar eventuele
voorbidders:
Maar de Here zeide tot mij: Al stond Mozes met Samuël vóór Mij, dan zou mijn
ziel zich toch niet tot dit volk neigen: weg met hen, uit mijn ogen, laat hen
heengaan! Jr15:1

Als de oordelen voorbij zijn en Christus is gekomen, kan men de tempel van
God weer binnengaan.

Vragen over Openbaring 16:1-11
1.

Waarom komt er een stem uit de tempel? Vs1

2.

Over welk schuldige volk gaat vers 6?

3.

Waarom ‘spreekt’ het altaar in vs7?

4.

Wat toont vers 9 ons over de mensheid?

5.

Is vers 11 in tegenspraak met Jesaja 26:9?
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Het vorige hoofdstuk was als het ware ‘stilte voor de storm’. Zoals we vaker
hebben gezien in dit boek, brengt de Geest van God ons eerst bij de troost
voordat Hij de schijnwerper richt op de oordelen van God. De zeven schalen
worden in hoofdstuk 16 uitgegoten over de aarde en bevatten de laatste, maar
ook de zwaarste oordelen van God. Vandaag leven wij in de periode van de
genade van God, waar het evangelie van zijn genade uitgaat over deze wereld.
Ieder die gelooft wordt verzoend met God en als zijn kind aangenomen. Straks
zal, als de laatste persoon is toegevoegd aan de gemeente, de gramschap
van God openbaar worden over deze goddeloze wereld. Als de laatste zeven
oordelen zijn geweest, komt de Here Jezus uit de hemel met zijn gemeente en
zal, nadat Hij de opgetrokken legers heeft vernietigd, zijn koninkrijk vestigen op
deze aarde. Een overzicht van de beschrijving van de bazuinen en de schalen:
7 bazuinen
De Grote Verdrukking begint : 3,5 jaren (tweede helft van de 70ste jaarweek)
1ste bazuin (8:7): de aarde
2de bazuin (8:8, 9): de zee
3de bazuin (8:10, 11): rivieren en bronnen
4de bazuin (8:12, 13): zon, maan en sterren
5de bazuin (9:1-12) = 1e “wee”: vallende ster, sprinkhanen
6de bazuin (9:13-21) = 2e “wee”: engelen aan de Eufraat
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7de bazuin (11:14 -18) = 3e “wee”
7 schalen
Climax van de Grote Verdrukking : Armageddon
1ste schaal (16:2): over de aarde
2de schaal (16:3): over de zee
3de schaal (16:4 -7): over rivieren en bronnen
4de schaal (16:8, 9): over de zon
5de schaal (16:10, 11): over de troon v. h. Beest
6de schaal (16:12): over de Eufraat
7de schaal (16:17-21): in de lucht
Vers 1
En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat
heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.
We bevinden ons in het laatste gedeelte van de grote verdrukking. Het rijk van
het beest en de Antichrist loopt bijna ten einde. Er klinkt een luide stem uit
de tempel, de plaats die de heiligheid van God symboliseert (zie ‘Gij Heilige’
in vs7).
Het klinkt uit de tempel! De stem van de HERE, die vergelding brengt over zijn
vijanden! Js66:6

De opdracht komt tot de zeven engelen om de zeven schalen van Gods
gramschap uit te gieten over de aarde. Dit begrip ‘aarde’ omvat, zoals we
zullen zien, de zee, de waterbronnen en de zon. We hebben gezien dat deze
schalen wijde, ondiepe kommen zijn wat aangeeft dat de oordelen snel zullen
worden uitgevoerd. Bovendien zijn de zeven schalen allen onder de zevende
bazuin te vatten, waar over ‘dagen’ gesproken wordt! (zie 10:7)
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Vers 2
En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een
boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het
beest hadden en die zijn beeld aanbaden.
Het eerste, directe oordeel betreft de mensen die onder de heerschappij van
het beest zijn en zijn beeld hebben aanbeden. Zoals onder de eerste bazuin de
aarde werd getroffen, zo ook hier. De ‘aarde’ is hier beperkter dan in vers 1. De
eerste vier bazuinen treffen de mens indirect, maar hier wordt de goddeloze
mens, die liever het beest aanbidt dan de Schepper, direct getroffen door
‘een boos en kwaadaardig gezwel (of ‘zweer’)’. Onder de bazuinen klonk nog
een oproep tot bekering door, maar onder de zeven schalen is het oordeel
definitief. De plaag van de ‘zweren’ doet denken aan de plaag die Egypte trof
in Ex9:10-11:
Toen namen zij roet uit een smeltoven, gingen voor Farao staan en Mozes
strooide het in de lucht en er kwamen bij mens en dier zweren, die als puisten
uitbraken, zodat de geleerden niet konden blijven staan voor Mozes, vanwege de
zweren; want de geleerden kregen evenzeer zweren als alle Egyptenaren.

We zien dat deze ‘vloek’ wordt aangezegd aan Israël als zij de HERE zouden
verlaten:
De Here zal u slaan met boze zweren aan de knieën en aan de dijen, waarvan gij
niet kunt genezen – van uw voetzool af tot uw schedel toe. Dt28:35

De grote vraag is of hier moet worden gedacht aan een letterlijke of een
figuurlijke uitleg. Misschien is het wel beiden. In ieder geval treft het directe
oordeel hen die het beest hebben aanbeden.

Vers 3
En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een
dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven.
Hebben we in het tweede vers te maken met de aarde, beeld van stabiliteit,
hier wordt de zee getroffen, beeld van de volken. In 8:8 werd een derde deel
van de zee bloed, hier de hele zee. Bij de bespreking van 8:8 heb ik aangegeven
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dat het daar gaat om de bewoners van het Romeinse rijk (Europa). Hier treft
het oordeel alle mensen op de aarde. Er staat in Sp8:36:
allen die mij haten, hebben de dood lief.

De dood komt over de hele wereld, hetzij letterlijk, hetzij symbolisch. Zij die
het merkteken van het beest droegen, ontvangen zweren, de merktekens die
God hen geeft. Zij die het bloed van de heiligen hebben vergoten, moeten
bloed drinken (zie volgende vers en vers 6). Ik prefereer hier de symbolische
uitleg, namelijk dat ieder de geestelijke dood diep in de eigen ziel ervaart.

Vers 4
En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en (het
water) werd bloed.
De rivieren en de waterbronnen symboliseren in de Bijbel de geestelijke
bronnen van de mens. Dat deze bronnen tot bloed worden, betekent dat er
geen mogelijkheden meer zijn om leven te vinden in geestelijke zin. In 8:11
hebben we iets dergelijks gezien, maar dat trof een derde deel van de mensen.
Daar was het ‘alsem’ een geestelijk vergif, hier is het de dood. Daar was het
de geestelijke misleiding, hier de geestelijke dood waaruit geen redding meer
mogelijk is.

Vers 5
En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en
die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld.
Voordat de vierde schaal wordt uitgegoten, volgt een tussenzin. De ‘engel van
de wateren’ proclameert de gerechtigheid van God over het oordeel van de
derde schaal. Er is een mogelijkheid dat er bepaalde engelen ‘verantwoordelijk’
zijn voor de natuurelementen. Er is een engel die de macht over het vuur heeft
(14:18). Er staat ‘Gij, die is en die was’. Het ‘die komt’ wordt hier niet genoemd
omdat de wederkomst in feite al begonnen is. Het oordeel is rechtvaardig, zie
de uitleg onder het volgende vers. Dit vers vertoont opmerkelijke gelijkenis
met het lied uit 15:3v.
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Vers 6
Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij
hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend!
Gods wegen zijn rechtvaardig, zowel in zijn genade als in zijn oordelen. De
heiligen en de profeten waren als ‘waterbronnen’ voor de mensheid, maar
zij zijn gedood in plaats van gezien als bronnen van leven. Daarom zullen zij
nu bloed drinken, dat is de geestelijke dood. Dit hebben zij verdiend, omdat
de geestelijke wet zegt: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten (zie Gl6:7). Er
staat ‘zij zijn het waard’. Dit is zeer opmerkelijk, aangezien deze uitdrukking
in Openbaring meestal positief wordt bedoeld. Het boek doet dan ook uit de
doeken dat ieder zijn deel ontvangt: de getrouwe getuigen de beloning en de
goddelozen de rechtvaardige oordelen van God.

Vers 7
En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn
waarachtig en rechtvaardig.
Het altaar symboliseert het offer van de Here Jezus (zie 8:3). De heiligen en
de profeten zijn bronnen van leven omdat zij wijzen op het altaar, de weg tot
redding en tot leven. Omdat de mensheid deze redding heeft verworpen, komt
er een stem uit dit altaar om te proclameren dat Gods oordelen waarachtig
en rechtvaardig zijn. De tijd van genade is niet alleen voorbij, maar ook de tijd
dat in de grote verdrukking, er de mogelijkheid is geweest om zich te bekeren.

Vers 8
En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen
te verzengen met vuur.
Werd in 8:12 nog een derde deel van de zon getroffen, hier wordt de schaal
over de hele zon uitgegoten. De Here Jezus is de zon der gerechtigheid (Ml4:2),
waarin we zien dat de zon een symbool is van heerschappij. De zon zou hier
symbool kunnen staan voor de goddeloze wereldleiders die de mensen op een
vreselijke manier overheersen. ‘Mensen’ betekent in openbaring uitsluitend
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‘ongelovigen’. In 8:12-13 was sprake van duisternis, zodat de mensheid werd
beroofd van het licht van de waarheid. Hier is sprake van verzengen (letterlijk:
‘verbranden’), wat aangeeft dat zij de mensen tergen en pijnigen.

Vers 9
En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam
van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om
Hem eer te geven.
Weer blijkt dat de oordelen van God rechtvaardig zijn volgens het principe
‘wat de mens zaait, zal hij ook oogsten’. Zij hebben deze machthebbers over
zichzelf aangesteld en plukken daar nu de wrange vruchten van. Tegelijk zou
het ook mogelijk zijn dat hier aan een letterlijke hitte (of ‘brand’) moet worden
gedacht. Het woord ‘verzengd’ is ‘verbrand’ wat een letterlijke uitleg moeilijk
maakt. Als mensen verbranden kunnen ze immers niet meer lasteren. De mens
lastert God in plaats van zich te bekeren. Zie ook vers 11. De oordelen van God
zijn hier niet ‘opvoedend’, maar blijken een uitwerking te hebben die de mens
nog vijandiger maakt naar Hem toe.

Vers 10
En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd
verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn,
De troon van het beest is de bron van alle macht, de zon uit vers 4. Zijn rijk
wordt verduisterd zodra de vijfde engel zijn schaal uitgiet. Treffend schetst
Js8:21-22 de situatie:
Dan trekt men rond, gedrukt en hongerig, en wanneer men hongert, zal men
in woede uitbarsten, en zijn koning en zijn God vervloeken, en men zal de blik
omhoog richten en men zal naar de aarde schouwen, en zie, benauwdheid en
duisternis, beangstigende donkerheid, en in duisternis is men verstoten.

Zoals de duisternis Egypte trof (Ex10:21), zo treft het hier het rijk van het
beest. Deze duisternis wordt veroorzaakt doordat demonische machten uit de
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afgrond, invloed zullen uitoefen op de mensheid vanuit de troon van het beest
(zie 9:2v.).
De hoogmoed van 13:4 (Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog
tegen voeren?) wordt hier door God tegemoet getreden. In Egypte was het
een letterlijke duisternis, hier is het m.i. een morele duisternis. De pijn is een
geestelijke en men kauwt op hun tong vanwege deze pijn.

Vers 11
en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun
gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.
Werd in vers 9 nog de naam van God gelasterd, hier is het de ‘God van de
hemel’. Dit duidt een zekere afstand aan tussen God en mensen. Men kent
Hem niet. De pijnen en de gezwellen worden hier gekoppeld als de gevolgen
van Gods oordelen. De mensheid weet dat het onder het oordeel van God is
terecht gekomen, maar zij bekeerden zich niet van hun werken’. Deze werken
vonden we opgesomd in 9:20-21 en zijn de werken van het vlees in Gl5:19v.
Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid,
losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn,
zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en
dergelijke,

In plaats daarvan lasteren zij.
Des mensen eigen dwaasheid verderft zijn weg, en dan is zijn hart gramstorig
op de Here. Sp19:3
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Vragen over openbaring 16:12-21
1.

Wie zijn de koningen uit vers 12?

2.

Waarom staat er ineens ‘Ik kom als een dief’ in vers 15?

3.

Wat is ‘naakt wandelen’ in vers 15?

4.

Zijn de eilanden in vers 20 letterlijk of symbolisch?

5.

Wat is de betekenis van de hagelstenen die ‘een talent zwaar’ zijn? Vers 21
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De laatste, meest heftige fase van de grote verdrukking is aangebroken. De
zeven engelen gieten hun schalen van Gods grimmigheid uit over de aarde.
Het rijk van het beest wordt verduisterd (vs10). Mensen ervaren de pijn van de
oordelen van God, maar lasteren Hem en bekeren zich niet van hun werken.
Alles zal leiden tot een grote oorlog tussen het herstelde Romeinse rijk en de
legers van de ‘koning van het Noorden’, die in werkelijkheid een oorlog is tegen
God en het Lam. Dit illustreert Ps2:3, zoals geciteerd onder vs13.
Vers 12
En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water
droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang
der zon komen.
Bij het uitgieten van de zesde schaal begint de climax van deze laatste oordelen:
Harmagedon. Het toneel van deze oorlog tegen God en zijn Gezalfde wordt
voorbereid. De rivier de Eufraat droogt op zodat de koningen ‘van de opgang
van de zon’ een weg wordt gebaand naar Palestina. De vraag is weer of de
Bijbel hier het opdrogen van de Eufraat letterlijk bedoelt (zie Js11:15) of dat er
een diepere betekenis achter schuilgaat. De Eufraat vormde de grens met het
oosten, en sommige uitleggers wijzen erop dat er een macht wordt bedoeld
die wordt opgeheven. Dit zou de Turkse invloed zijn (Islam?). Hoe het ook
zij, God zorgt ervoor dat er een aanval komt vanuit het Noordoosten en het
Noorden op het rijk van het beest (het Romeinse rijk). Landen als China, Japan
etc., vallen buiten het gezichtsveld van de profetie, hoewel sommige uitleggers
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toch aan deze landen denken. Het gaat m.i. om vijanden die bekend zijn uit
het Oude Testament, en wel de ‘koning van het Noorden’ (Dn11), de ‘Assyriër’
met zijn oostelijke bondgenoten (Ps83:7-9). In de volgende verzen, 13-16 gaat
het om het westerse leger. Er is dus sprake van twee machtsblokken, een
Noordoostelijke en een westerse. Dit westerse blok omvat ook het ongelovige
deel van Israël.

Vers 13
En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond
van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;
Er volgt een soort tussenzin (vs13-16) die duidelijk wil maken waarom de
westerse legers naar het slagveld trekken. De grote oorlog, van de koning
uit het Noorden (oosten) tegen het Romeinse rijk en het ongelovige Israël
(verbonden door het verbond tussen Israël en de Antichrist) wordt geïnspireerd
door de duivel zelf. Er komen drie onreine geesten uit de monden van de draak
(satan), het beest (de dictator van het Romeinse rijk) en de valse profeet
(Antichrist). De uitdrukking ‘valse profeet’ komt hier voor het eerst voor, wat
duidt op de belangrijkste taak die dit beest uit de aarde heeft: vals profeteren.
‘Monden’ duidt op hun demonische leringen. De onreine geesten worden
gezien als kikvorsen. In ieder geval is deze ‘plaag’ niet letterlijk, terwijl het in
Egypte wel letterlijk kikkers waren. In Egypte was de kikker het symbool van
de godin Heqt. De Bijbel leert ons dat afgoden in werkelijkheid demonen zijn
(1Ko10:20; Op9:20; 18:2). Deze demonische invloed verleidt alle koningen van
het westerse rijk tot de oorlog. Dan zal worden vervuld wat staat geschreven
in Ps2:2-3
De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen
samen tegen de HERE en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun
touwen van ons werpen!

Vers 14
want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de
koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote
dag van de almachtige God.
260

Openbaring 16:12-20

Er staat letterlijk: ‘geesten van demonen’. Onreine geesten zijn dus geesten van
demonen, duistere wezens die verleiden en misleiden. Deze duistere machten
doen ook tekenen (2Ts2:9) zodat de machthebbers op de aarde (‘aardrijk’ dat
is het profetische aardrijk, het Romeinse rijk, Lk2:1) tot de oorlog worden
verzameld. Dit is het Romeinse, westerse rijk (zie punt 8 onder). Hier wordt de
drie-ene God geïmiteerd die d.m.v. tekenen de waarheid bracht, Jezus zelf. Dit
doet denken aan wat we hebben behandeld in 9:13-21. Omdat de schalen snel
volgen op de bazuinen hangen deze gebeurtenissen zeker samen.
De Bijbel leert de volgende volgorde van deze oorlog:
1.

De buurvolken plus de macht (koning) uit het Noorden sluiten een verbond
tegen Israël en het Romeinse rijk van het beest. Ps83:6

2.

Het machtige rijk van Gog (Ez38 en 39) is de grote inspirator hiervan, dat
is Rusland.

3.

Deze machten vallen Israël aan.

4.

Israël zal zich krachtig verweren.

5.

Toch vallen de machten binnen en wordt Jeruzalem belegerd (Zc14:2).

6.

Inwoners slaan op de vlucht.

7.	 De koning van het Noorden trekt op tegen Egypte.
8.

De Romeinse legers begeven zich naar het slagveld.

Vers 15
Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat
hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.
De uitspraak ‘Zie, Ik kom als een dief’ komt zeven keer voor in het Nieuwe
Testament (Mt24:43; Lk12:39 tegen gelovige Joden; 1Ts5:2 tegen ongelovige
heidenen; vs4 tegen de gemeente; 2Pt3:10 tegen joodse belijders; Op3:3
heidense belijders). Dit vers is gericht tegen gelovige heidenen in de tijd dat
deze gebeurtenissen zich afspelen. Er is altijd verantwoordelijkheid voor de
mens. Als een gelovige niet waakt en ‘zijn klederen bewaakt’ (de wandel die
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overeenkomt met de roeping, Ef4:1) zal hij ‘naakt wandelen’ en zijn schaamte
zal worden gezien. Dit geldt voor de ongelovige wereld, maar de gelovige van
de eindtijd moet standhouden. Doet hij dat niet, dan is hij niet onaantastbaar
voor de invloed van de geesten van demonen die uit de onheilige drie-eenheid
komen. Hoeveel temeer geldt deze oproep niet ons die leven in een wereld
waar de geest van de Antichrist steeds meer openbaar komt!

Vers 16
En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt
Harmagedon.
Zouden we uit vers 14 kunnen concluderen dat boze geestelijke machten de
koningen tot de oorlog verleiden, hier is het God die hiervoor zorgt. We zien
deze ‘samenwerking’ vaker in de Schrift (Ri9:23; 1Kn22:19-23). Gods wegen
zijn het die de geschiedenis bewaken en leiden. ‘Harmagedon’ betekent
waarschijnlijk ‘gebergte van Megiddo’. Het ligt bij de grote vlakte van Jizreël
die 23 bij 32 km groot is. Hier zullen de legers van het westen (Romeinse rijk)
worden verslagen, terwijl het ‘dal van Josafat’ of het ‘Kidrondal’ bij Jeruzalem
(Jl3:2,12,14: ‘dal der beslissing’; Zc12:2-9; 14:1-3), de plaats is waar de koning
van het Noorden en zijn bondgenoten zullen worden vernietigd.

Vers 17
En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit
de tempel, van de troon, zeggende: Het is geschied.
Chronologisch krijgen we pas in 19:19 het vervolg van vers 16 als het gaat over
Harmagedon! Er volgt het laatste uitgieten en wel van de zevende schaal. Deze
wordt ‘op de lucht’ uitgegoten. Alles wat ‘beschaving’ heet en wat zonder
God is opgebouwd, zal volkomen worden verwoest. De lucht is de geestelijke
lucht die mensen inademen, de sfeer waarin men leeft en waarvan wij weten
uit de Bijbel, dat deze wordt beïnvloed door de overste van de macht van
de lucht (Ef2:1-2). Geen mens die God heeft afgewezen zal een ontspannen
leven kunnen leiden. Er komt weer een luide stem uit de tempel, symbool
van Gods heiligheid die ‘het is gebeurd’ zegt. Als we de tussenzin van Op17-
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18 wegdenken, is de wederkomst in 19:11 een feit, na de vernietiging van de
legers in Harmagedon. De oordelen zijn ten einde, de grimmigheid van God is
bedaard. Nu komt de toorn van het Lam, de oordelen over de legers in Op19.

Vers 18
En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde
een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de
aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.
Een beschrijving volgt van de laatste grote oordeelsstraf: een totale
omwenteling van het hele aardse gebeuren. De bliksemstralen, stemmen en
donderslagen symboliseren nog één maal de grote kracht van dit oordeel die
wordt beschreven als ‘een grote aardbeving’. In 6:12 en 11:13,19 kwamen
we ook aardbevingen tegen, maar deze overtreft alle vorige, zo groot is dit
oordeel.

Vers 19
En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten
in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan
de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven.
Er wordt in dit vers gesproken over de grote stad, de steden van de volken en
Babylon. Als het om ‘de grote stad’ gaat belicht de Bijbel twee verschillende
zaken:
De politieke stad, het centrum van het Romeinse rijk van de eindtijd
De godsdienstige stad, het ‘Babylon’ ofwel het naamchristendom
Er is dus een ‘Romeinse’ en een ‘Roomse’ stad. Hier is het de grote stad van
Op17:18. Het is Rome, maar dan symbolisch als het politieke machtscentrum
dat door goddelozen is opgebouwd. Het is het herstelde Romeinse rijk, dat
door het beest wordt geregeerd zoals we hebben gezien. In drie stukken valt
het machtscentrum uiteen, terwijl de ‘steden van de volken’ instorten. Alles
stort volkomen in en er is geen opvolgend rijk meer. Het ‘grote Babylon’ werd

263

De komende Christus

voor God in herinnering gebracht. Zij is het godsdienstige stelsel waardoor de
drie onreine geesten konden werken. Zij had zelf een beker (14:8) waardoor
de volken werden bedwelmd. Nu moet zij zelf de beker drinken van de
‘grimmigheid van zijn toorn’. We zullen verderop bij de bespreking van Op17
en 18 zien dat met Babylon een geestelijke macht wordt bedoeld en wel het
godsdienstige systeem van de mens, met een uiterlijke belijdenis van het
christendom maar met een duivelse inspiratie.

Vers 20
En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden.
Het is duidelijk dat eilanden niet kunnen vluchten, dus is dit symbolisch
bedoeld. De eilanden als metafoor voor de rustplaats voor de mensheid
vluchten weg evenals de bergen waarin mensen beschutting konden vinden.
Alles wordt blootgesteld aan de toorn van God en er is niemand die deze
oordelen meer zal ontkomen!

Vers 21
En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen,
en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag
daarvan was zeer groot.
Hagelstenen van enkele kilo’s zwaar vallen op de mensen. Dit toont de
snelheid en de zwaarte van de oordelen van God. Hagelstenen spreekt van de
uitvoering van Gods oordeel:
Daarom, zo zegt de Here Here, ja, Ik zal een stormwind doen losbreken in mijn
grimmigheid en stromende regen zal er zijn in mijn toorn, en hagelstenen – in
grimmigheid, tot verdelgens toe. Ez13:13

Hoe tragisch om te lezen hoe de reactie is van de mensen die totaal onder
de invloed zijn gekomen van boze machten: ze lasteren God vanwege zijn
oordelen.
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Vragen over Openbaring 17:1-9
1.

Hoe kan de grote hoer aan vele wateren zitten (vs1), terwijl ze toch in de
woestijn is (vs3)?

1.

Wat is het beest uit vs3? Zie ook vs8.

2.

Waar duidt de gouden beker op in vs4?

3.

Waarom verbaast Johannes zich in vs8?

4.

Wat zijn de zeven bergen uit vs9?
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Voordat we beginnen aan het onderwerp van hoofdstuk 17, even een korte
terugblik. We hebben gezien dat de zeven schalen van Gods grimmigheid zijn
uitgegoten over deze aarde. Dit zal zijn als de grote verdrukking, die drie-eneen-half jaar zal duren, op zijn hevigst is. De gemeente is bij Christus, rond de
troon. Op aarde zijn Israëlieten (gelovigen, o.a. de 144.000 en de goddelozen)
en de heidenen, de volkeren (gelovig en goddeloos deel). Voordat de Bijbel ons
naar het slotoordeel brengt over de mensheid, wordt er twee hoofdstukken
uitgebreid ingezoomd op Babylon. Haar karakter als verleidster (hoer, Op17)
en machtsblok (stad, Op18) worden blootgelegd en het oordeel over deze
valse christenheid wordt openlijk uitgevoerd. Vanaf hoofdstuk 19 krijgen we
dus, chronologisch, het vervolg op hoofdstuk 16.
Vers 1
En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak
met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer,
die zit aan vele wateren,
Het oordeel over Babylon hebben we al in 14:8 en 16:19 gezien. Nu is het de
bedoeling van de Heilige Geest om ons te laten zien welk kwaad er in haar
schuilt alvorens dit oordeel wordt uitgevoerd. Als de mens het beste van God
verderft, is er altijd een zwaarder oordeel. Maar God wil dat er blootgelegd
wordt wat de kenmerken zijn van het (christelijke) godsdienstige systeem van
de mens. Tegenover dit goddeloze systeem staat de bruid van het Lam. In
Op21:9v. Zie we bijna dezelfde aankondiging van één van de zeven engelen.
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Daar wordt de bruid getoond als een stad, terwijl hier de hoer ook als een
stad wordt getoond. Het eindresultaat van de menselijke godsdienst ontvangt
oordeel, terwijl het eindresultaat van Gods genade voor eeuwig verheerlijkt
wordt. Maar de bruiloft van het Lam kan niet plaatsvinden zolang deze hoer,
die zelf pretendeert de bruid te zijn, nog op aarde is. Er wordt gesproken over
‘de grote hoer’. Dit spreekt van het geestelijke overspel dat dit zogenaamde
christendom in de loop der eeuwen heeft bedreven. Ook Israël was ooit de
reine bruid:
Zo zegt de HERE: Ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw
bruidstijd, toen gij Mij gevolgd waart in de woestijn, in onbezaaid land. Jr2:2

Maar in Jr3:1 lezen we:
Doch gij hebt ontucht gepleegd met vele minnaars…

De hoer zit ‘aan vele wateren’ wat in vers 15 wordt uitgelegd:
En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn
natiën en menigten en volken en talen.

In het Nieuwe Testament zien we o.a. in 2Ko11:1-4 dat Paulus de gemeente als
een reine maagd heeft verloofd aan Christus en dat er wordt gewaarschuwd
ook niet in geestelijke hoererij te vervallen!
De invloed van het naamchristendom gaat tot alle volken op deze aarde.
Volgens vele uitleggers gaat het hier specifiek over de Rooms Katholieke kerk.
Het dode protestantisme en alle andere soorten van christelijke richtingen
zonder leven, worden geoordeeld bij de komst van Jezus (Op3:3), terwijl
Babylon hiervoor wordt geoordeeld.

Vers 2
met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde
wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.
Niet alleen zijn de volken van deze aarde misleidt door dit menselijke
godsdienstige systeem, ook de ‘koningen der aarde’, de machtige leiders. Zie
wat er op Wikipedia staat:
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In de middeleeuwen had de paus veel invloed op de richting van de
westerse beschaving, niet alleen in religieuze zin, maar ook vanwege
zijn politieke en zelfs militaire macht; het in de ban doen van een
wereldlijk vorst kon grote politieke gevolgen hebben. De 12e eeuwse
paus Innocentius III kan beschouwd worden als de machtigste Europese
leider van zijn tijd.
Er wordt gezegd dat ‘zij die op de aarde wonen’, de ‘aardklitters’, de mensen die
hun leven hier beneden zoeken en niet boven, dronken zijn geworden van de
wijn van haar hoererij. Dit spreekt over de geestelijke misleiding. De mensen
worden weggehouden van de gedachten van God, door de vele menselijke
verdichtsels en fabels.

Vers 3
En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw
zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen,
en het had zeven koppen en tien horens.
Johannes wordt in de geest naar een woestijn gevoerd. Daar, in de wildernis,
wil God hem laten zien hoe groot het kwaad van de grote hoer werkelijk is.
Er is geestelijk gezien, niets dan dorheid en dood, daarom de woestijn als de
plek om dit te zien. Na het zitten aan de vele wateren en de vermelding van
de koningen en ‘zij die op de aarde wonen’ vinden we hier een nog dieper
kwaad: de hoer is gezeten op een scharlakenrood beest! Zoals de gemeente is
onderworpen aan de Heer, zo zit de hoer op het beest. Ze controleert hem. Dit
beest is het herstelde Romeinse rijk waar we het al eerder over hebben gehad
(zie Op13). Scharlakenrood duidt op de politieke macht (zie onder vs4). Het
beest was vol van godslasterlijke namen. Zie Dn11:36 en 2Ts2:3-4. Dit duidt,
gezien deze teksten, op de openlijke loochening van God, wat de grote hoer
niet doet. Zij misleidt, maar het beest is openlijk in opstand tegen God. Het
heeft:
1.

Zeven koppen, dit zijn de zeven bergen waarop de vrouw zit, dat zijn de
heuvels waarop Rome is gebouwd. Ook zijn het zeven koningen, waarvan
er vijf gevallen zijn, één is en één nog moet komen (zie vs9-10). Uitleg
verderop.
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2.

Tien horens. Dit is de laatste staatsvorm, bestaande uit tien koningen
(vs12). Uitleg verderop.

Vers 4
En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud,
edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol
gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij.
De vrouw is precies dat wat de wereld graag ziet. Niet zoals de bruid van het
Lam in linnen klederen, die de rechtvaardige daden voorstellen (19:8) en
bekleed met de heerlijkheid van God (Op21:11), maar in blinkende materialen.
In haar hand heeft ze een gouden beker die vol is van de vele gruwelen zoals
Mariaverering. Heiligenverering, aflatenhandel etc. Zie verder het commentaar
bij Op3:18-29.

Vers 5
En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote
Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.
Deze anti-kerk heeft ook een geheimenis. Zoals het geheimenis van Christus
en de gemeente er een is van geloof, trouw en eenheid met het Hoofd, zo is
dit het geheimenis van afgoderij, onreinheid en gruwel. Het is voor de wereld
nog verborgen wat het ware karakter van het naamchristendom is. Babylon is
de moeder, de oorsprong van alle systemen, sekten en godsdiensten die de
mensen van de Here Jezus aftrekken. Er staat het ‘grote’ Babylon, terwijl het
nieuwe Jeruzalem de ‘heilige’ stad is (Op21:10).
‘Babylon’, of ‘Babel’ betekent ‘verwarring’ en vindt zijn ontstaan in Gn10. De
stichter is Nimrod ‘een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN’ (Gn10:9).
Hij ging tegen het gebod van de HERE in om over de aarde te verspreiden
en stichtte niet alleen een grote stad, maar ook een religieus systeem voor
een wereld die de openbaring van God verachtte. Semiramis was volgens de
overleveringen de vrouw van Nimrod, Zij was de koningin des hemels. Omdat
er een belofte was van het vrouwelijk zaad (Gn3:15v.) zie we dit ook terug in
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de overlevering dat Semiramis beweerde een zoon te hebben die wonderlijk
ontvangen was. Dit was Tammuz (zie Ez8:13-14). Dit valse religieuze systeem
introduceerde het vrouw-kind symbool als voorwerp van afgoderij.

Vers 6
En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed
der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote
verbazing.
Zoala Kaïn Abel vermoordde, zo heeft dit systeem talloze gelovigen omgebracht.
Zie hier een stukje van Wikipedia over de Inquisitie. Treffend hoe de hoer
hier op het beest zit, of hoe de religieuze leiders invloed uitoefenden op de
politieke macht:
In 1211 riep de Franse edelman Simon IV van Montfort een ‘parlement’ in het
Zuid-Franse Pamiers bijeen. Simon de Montfort was de wereldlijke leider van de
Albigenzische Kruistochten, de militaire campagne tegen de katharen. Er was
daarbij een probleem gerezen. De pauselijk legaat, de cisterciënzer Arnaud
Amaury, had gezegd: “Hoewel ik de dood van de vijanden van Christus wens,
kan ik ze, als monnik en priester, niet ter dood brengen.” Arnaud-Amaury en De
Montfort vonden samen een oplossing. De kerkelijke inquisitie zou de ketters
aanwijzen en een passende straf opleggen, en dan zou de wereldlijke macht
de opgelegde straf uitvoeren.(…)Op 22 juli 1209 werden in Beziers omstreeks
60.000 mensen gedood, zonder onderscheid in leeftijd, geslacht of geloof. De
pauselijke legaat zou desgevraagd zich jegens de aanvoerders van de soldaten
hebben uitgelaten met woorden als “slaat ze maar allemaal dood, God zal de
zijnen er wel in het paradijs uitzoeken”. Wikipedia

Dat een ‘christelijke’ kerk juist de volgelingen van Christus doodt, is voor
Johannes een reden zich met grote verbazing te verbazen. Hij, als de ‘apostel
van de liefde’ ziet hier de schijnkerk van de eindtijd die tegengesteld is aan wat
hij zelf schrijft in zijn brieven.

Vers 7
En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van
de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat
haar draagt.
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De engel gaat Johannes het geheimenis openbaren. Er zijn twee machten: de
vrouw (symbool van een vals christelijk getuigenis in de wereld) en het beest
(een antigoddelijke regering met meerdere in de tijd gelegen machthebbers).
Duidelijk is dat de vrouw wordt gedragen door het beest. Hij ondersteunt haar
(nog) en zijn beheerst hem.

Vers 8
Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond
en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet
geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af,
zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal
zijn.
Het beest is het Romeinse rijk. Er worden vier stadia genoemd van dit Romeinse
rijk.
1.

Het ‘was’, omdat in de tijd van Johannes het al een lange tijd realiteit was,
gesticht in 753v.Chr.

2.

‘is niet’, als duidelijke aanwijzing dat het een lange tijd niet zou bestaan.
Velen hebben geprobeerd het te doen herleven (Karel de Grote, de
Ottonen, Karel V, Napoleon, Hitler), maar het ‘was niet’.

3.

Het zal opkomen uit de afgrond. Iedere wereldmacht is door God
aangesteld (Rm13:1), maar dit rijk is uit de afgrond. Zie verder bij Op9:1.
De bruid van het Lam daalt neer uit de hemel (Op21:10).

4.

Het vaart ten verderve. Dit duidt op het oordeel van God over haar. Zie
Op19.

De mensen die verloren gaan, ze staan niet in het boek des levens, verbazen
zich over de opkomst van dit Romeinse rijk. Het is er weer, terwijl het er niet
was. Wij als gemeente zijn gekend van voor de grondlegging van de wereld
(Ef1:4), terwijl van de grondlegging van de wereld af, er een boek van het leven
is.
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Vers 9
Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen,
waarop de vrouw gezeten is.
Het inzicht in de geheimenissen van Gods Woord is terecht ‘verstand dat
wijsheid heeft’! De vrouw is gezeten op zeven bergen, welke niet alleen de
zeven bergen rond Rome voorstellen (het machtscentrum destijds), maar ook
zeven koningen, waarover de volgende keer meer.
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Vragen over Openbaring 17:10-18
1.

Wie is de ‘hij’ uit vers 10?

2.

Het beest is zelf de achtste, vs11. Wat betekent dat hij ‘uit de zeven’ is?

3.

Zijn de tien koningen uit vers 12 letterlijk koningen?

4.

Hoe kan het dat het Beest de hoer ineens haat terwijl hij zelf deze religie
heeft aangemoedigd? Vers 16

5.

Welke stad wordt bedoeld in vers 18?
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We vallen midden in een hoofdstuk dat één van de sleutelhoofdstukken
kan worden genoemd in de Bijbelse profetie. Met name Dn7 wordt in dit
hoofdstuk duidelijker te begrijpen. In de eindtijd, als de grote verdrukking
begint, wordt een godsdienstig systeem door God geoordeeld. Het is een
christendom zonder Christus, de totale afvallige kerk met haar zetel in Rome,
maar met nauwe banden met het beest (17:3). Dit beest heeft zeven koppen
en tien horens. We gaan nauwgezet bestuderen welke situatie er zal zijn in de
godsdienstige wereld, vlak voor de wederkomst van de Heer.
Vers 10
Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de
andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven.
De engel geeft aan Johannes uitleg over de betekenis van de zeven koppen.
Het zijn zeven koningen. Deze koningen stellen zeven achtereenvolgende
regeerperioden voor, die allen een uiting zijn van het beest (satan). In de tijd
dat Johannes dit schreef waren er vijf gevallen. We hebben dan:
1.

Vijf die gevallen zijn. Dit zijn Egypte, Assyrië, Babylonië, Medo-Perzië en
Macedonië-Griekenland.

2.

Eén is er nog. Dit is het Romeinse rijk ten tijde van Johannes.
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3.

De andere is nog niet gekomen. Dit is het hersteld Romeinse rijk wat we in
Op13 hebben besproken. Deze blijft ‘een korte tijd’, dat is ongeveer zeven
jaar. Dit is het vreselijke beest dat Daniël aanschouwt in Dn7.

Iedere ‘kop’ van het beest heeft gepoogd Israël te verslinden. We zien dit bijv.
in Ps74:13 waar het gaat om het eerste wereldrijk Egypte:
Gij zijt het, die de zee hebt gekliefd door uw kracht, de koppen der draken in het
water verbrijzeld.

We zien dat dit rijk wordt vergeleken met ‘koppen van draken’. Zij waren erop
uit om Israël te verslinden, eerst via het werpen van de jongetjes in de Nijl,
later onder het slavenjuk van Farao. In Js51:9 wordt Egypte vergeleken met
een zeedraak. En ook in Jr51:34:
Verslonden, vernield heeft mij Nebukadressar, de koning van Babel, hij heeft mij
neergezet als een leeg stuk vaatwerk, hij heeft mij ingeslokt als een draak, hij
heeft met mijn lekkernijen zijn buik gevuld, hij heeft mij verstoten.

Niet alleen was het hoofd van dit Babylonische rijk ‘als een draak’, alle koningen
werden door de draak, satan geïnspireerd.

Vers 11
En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven
en het vaart ten verderve.
Er komt nog een achtste ‘kop’ of staatsvorm en dit is het beest. Deze is ‘uit de
zeven’ dus als een vervolg hierop in geestelijke zin, met dezelfde boosheid.
Dit zien we ook in Dn7:24 (zie onder vers 12 waar staat ‘uit dat koninkrijk’…).
Hoewel het vreselijke beest duidelijk de zevende kop voorstelt, dat was en
niet is (zie bespreking Op13:3). is het tegelijk ook het achtste. Dit achtste rijk
zal een staatsvorm zijn met ‘tien horens’, zie het volgende vers. Het ‘vaart ten
verderve’ wordt door Johannes erbij gezegd. We weten het einde van dit rijk.
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Vers 12
En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap
hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het
beest.
Hier wordt uitgelegd dat de tien horens ook koningen voorstellen, alleen
zijn deze koningen op hetzelfde moment aan de macht. Ze hebben nog geen
macht, maar die zal hen voor een zeer korte tijd (één uur) gegeven worden
met het beest. We zien deze tien koningen ook voorgesteld in de tien tenen
van het beeld in Dn2. In de laatste fase van de geschiedenis van de wereld,
voordat Christus terugkomt, zal er dus een tien-statenbond zijn, met een elfde
machthebber, het beest. We zien dat dit beest drie van de tien koningen zal
doden, om zelf de achtste te worden:
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. Dn7:8
En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen
zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val
brengen. Dn7:24

In vers 9 van Dn7 ziet de profeet de tronen die worden opgesteld, wat laat zien
dat vlak na deze staatsvorm, de Here Jezus zal terugkeren op aarde. Bovendien
staat in Dn2:44:
Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk
oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij
op geen ander volk meer zal overgaan: het zal die koninkrijken verbrijzelen en
daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid…

Dit laat overduidelijk zien dat deze staatvorm van tien koningen, waar het
beest zelf de achtste wordt, vlak voor de wederkomst zal worden opgericht.

Vers 13
Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.
Deze tien machthebbers zijn één van zin (‘hebben enerlei bedoeling’
Telosvertaling), wat inhoudt dat zij de ondergang van Israël op het oog hebben.
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Ze voeren oorlog tegen het Lam (zie vs14), en dit vooral tegen de zijnen. Door
alle eeuwen heen heeft satan geprobeerd ‘het zaad Gods’ te doden en te
vernietigen. De tien koningen hebben dezelfde haat tegen Israël. Ze geven
immers hun kracht en macht aan het beest. Hoewel dit eensgezind gaat, zal
het beest, volgens de bovengenoemde citaten uit het boek Daniël, er toch drie
ten val weten te brengen. Uiteindelijk blijven er dus acht machthebbers over in
dit achtste wereldrijk. Het beest is de aanvoerder en de uitvoerder van al hun
duivelse voornemens.

Vers 14
Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen
– want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met
Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.
Zoals alle zeven koppen van het beest oorlog hebben gevoerd tegen het Lam
(het volk Israël en de gelovigen), zo zal dit ook zijn met deze achtste staatsvorm.
De draak is immers de macht achter dit laatste rijk. Christus zal hen overwinnen.
Na de verzameling van de koningen bij Harmagedon (Op16:16) zal het Lam,
de Koning der koningen, verschijnen. Er wordt hier ook nog melding gemaakt
van ‘zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen (of:
‘getrouwen’). Dit is de gemeente van de levende God. Er staat geschreven in
Ko3:4:
Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult u ook met Hem
geopenbaard worden in heerlijkheid.

Christus zal komen, met al zijn heiligen (1Ts3:13), de legers die in de hemel
zijn (Op19:14). Wij zijn geroepen (Rm8:30; 1Ts2:12), uitverkoren van voor de
grondlegging van de wereld (Ef1:4) en getrouw, levend in gehoorzaamheid
aan Gods Woord. De gemeente, dat zijn de zonen van God, worden dan
geopenbaard (Rm8:19). De gemeente die tijdens alle gebeurtenissen in het
boek Openbaring actief was vanuit de hemel, wordt nu zichtbaar en draagt bij
aan de overwinning over dit laatste rijk van de draak.
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Vers 15
En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn
natiën en menigten en volken en talen.
Dit vers is aan de orde geweest bij de bespreking van vs1. Het godsdienstige
systeem (met RK-kerk voorop) heeft invloed over alle volken van deze aarde.

Vers 16
En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en
zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur
verbranden.
We hebben in Op16:19 gezien dat Gods oordeel over Babylon wordt uitgevoerd.
In dit vers lezen we hoe dat o.a. gebeurt: het zal zijn door de hand van dit
laatste rijk, bestaande uit tien koningen samen met het beest. Zij ‘zullen de
hoer haten’, wat uiterst merkwaardig is, aangezien er eerst sprake was van
een samenwerking (zie vs3). Aan het begin van de grote verdrukking, als de
draak op aarde wordt geworpen (Op12:9), zal de afgoderij van de Antichrist,
waarover we in Op13 hebben gelezen, plaatsvinden. Dus zal aan het begin
van de grote verdrukking afgerekend worden met de ‘hoer’, d.i. de religieuze
macht van de roomse kerk. Ze zullen haar verwoesten (‘eenzaam maken’
Telosvertaling) of tot een woestenij maken, naakt en haar vlees eten. Dan zal
ze worden verbrand met vuur, dat wat er in Lv21:9 gebeuren moest met een
priesterdochter die in hoererij was vervallen. Het oordeel over het Babylon als
religieus systeem wordt dus uitgevoerd door het beest. Maar Babylon is méér
dan een religieus systeem! In Op16:19 is het oordeel over Babylon definitief.
Zij blijft nog in stand vanwege haar politieke, culturele en economische macht.
Deze ‘stad’ wordt in Op18 door God zelf geoordeeld. We vinden dus twee
oordelen: het eerste over de grote hoer, door het beest en de tien koningen.
Het tweede oordeel is over de stad Babylon, door God zelf.
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Vers 17
Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind
te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods
zullen voleindigd zijn.
God is het die de daden bestuurt van dit laatste boze rijk. Hij geeft hen in het
hart om de grote hoer te vernietigen en een einde te maken aan menselijk
christendom. Hoewel de tien koningen en het beest hun eigen wil volgen,
bestuurt God dit zo, dat ze zijn wil uitvoeren.

Vers 18
En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de
koningen der aarde.
De vrouw is tegelijk ‘de grote stad’. Er is een ‘christelijke’ beschaving gekomen
die tot een woonplaats van demonen is verworden (Op18:2). Als de ‘vrouw’
symboliseert Babylon heel duidelijk de godsdienstige invloed in de wereld.
Als de stad symboliseert Babylon dat wat overblijft als het godsdienstige
systeem door het beest vernietigd wordt: een systeem van politiek, cultuur en
economische macht. Deze macht wordt beschreven in het volgende hoofdstuk.

Vragen over Openbaring 18:1-13
1.

Wie is de engel uit vers 1?

2.

Hoe gaan wij uit Babylon? Vers 2

3.

Wat betekent ‘Ik ben geen weduwe’ in vers 7?

4.

Waarom treuren de koningen in vs9 terwijl ze in 17:16 haar haten?

5.

Wat betekent het dat er in ‘zielen van mensen zal worden gehandeld’?
vs13
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In het 17

e
en 18e hoofdstuk van Openbaring staat ‘Babylon’ centraal. Voordat
de Here Jezus zal komen om persoonlijk af te rekenen met de twee beesten
en de koning van het Noorden, na zijn wederkomst, zal Babylon worden
geoordeeld voor zijn wederkomst. Dat zal zijn in de tijd dat het overblijfsel van
Israël door God bewaard zal worden voor de Antichrist (Op12). In hoofdstuk
17 is Babylon de ‘grote hoer’, de moeder van alle valse christelijke godsdienst
zonder de levende God, voorgesteld in de R.K. kerk. Zij wordt door het beest
vernietigd omdat er aan het begin van de grote verdrukking de religie van de
Antichrist wordt ingesteld (Op13). Samengevat:

1.

Wereldreligie, alles onder één noemer onder leiding van de R.K. kerk

2.

Grote verdrukking begint, het beest en de tien koningen maken een einde
aan deze wereldreligie.

3.

Er komt een beeld in de tempel dat door alle volken moet worden
aanbeden, en de Antichrist zelf laat zich daar aanbidden door het Joodse
volk.

4.

Er blijft over een geweldig goddeloos systeem, dat de ‘stad Babylon’ wordt
genoemd.

In het hoofdstuk dat we nu gaan bezien, is het dit Babylon, de stad, waarin vele
kooplieden zich verheugen. Voor de uitleg van deze twee hoofdstukken is het
belangrijk om te zien dat beide voorstellingen, een godsdienstig systeem en
een politieke, economische en culturele macht, worden bedoeld met Babylon.
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In hoofdstuk 18 staat de laatste voorstelling centraal, dat van een politieke,
economische en culturele macht.

Vers 1
Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de
hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht.
‘Hierna’, er volgt dus een nieuwe fase. De hoer is vernietigd in Op17 door
het beest en de koningen, maar de stad nog niet. Na het verdwijnen van de
wereldreligie met de R.K. kerk aan het hoofd, blijft er een vreselijk systeem over.
Naast de gedwongen aanbidding van het beest is er een gigantisch verdorven
systeem dat mensen bezighoudt met handel, kunst en politiek. Dat is Babylon
in dit hoofdstuk. De engel die hier wordt genoemd is in alle waarschijnlijkheid
de Here Jezus. Zijn aanwezigheid (Gr. parousia) is een verborgen aanwezigheid.
Dit zagen we reeds eerder in 8:3 (als Priester) en 10:1 (als Koning). Hij ‘had
grote macht’ (gezag, bevoegdheid) en verschijnt als Rechter namens God.
…en Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de
Mensenzoon is. Jh5:27

De hele aarde wordt verlicht door zijn ‘heerlijkheid’ (Telosvertaling), wat
spreekt van zijn goddelijke heerlijkheid als Zoon des mensen. In 21:23 verlicht
de heerlijkheid van God het nieuwe Jeruzalem. Een engel kan deze heerlijkheid
niet bezitten, alleen God zelf.

Vers 2
En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad)
Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats
van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid
gevogelte,
Dit vers lijkt sterk op 14:8. Hier spreekt de Here Jezus deze woorden uit.
‘Gevallen’ duidt op een plotseling einde. Vergelijk deze woorden met Jr51:8-9:
Plotseling is Babel gevallen en gebroken, jammert om hem! Haalt balsem voor
zijn pijn, misschien is het te genezen. Wij hebben Babel trachten te genezen,
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maar het is niet te genezen; verlaat het en laten wij gaan, een ieder naar zijn
land; want tot de hemel reikt zijn oordeel en het verheft zich tot de wolken.

Zie ook Js21:9. Babel staat door de hele Bijbel heen voor het valse systeem
van godsdienst (hier: christendom) waar volgens dit vers demonen en allerlei
onreine geesten zich hebben genesteld. Al vroeg moest Paulus waarschuwen
voor ‘leringen van demonen’ (1Tm4:1v.) en een ‘andere geest’ (2Ko11:4). In
het Babylon van de eindtijd wonen demonen d.m.v. valse leringen en immorele
praktijken. Let op dat de vogels een beeld zijn van demonische machten,
waardoor bijv. de gelijkenis van het mosterdzaad in een ander licht komt
te staan (Mt13:31v.). Nadat de tien koningen en het beest de hoer hebben
verbrand (17:16), d.i. het godsdienstige systeem hebben vernietigd, blijft er
een demonisch systeem over waarin de godsdienst van de Antichrist en die
van het beest de dienst uitmaakt.

Vers 3
omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken
hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de
kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.
Het eerste deel van dit vers is een herhaling van wat we hebben gelezen in
14:8 en 17:2. Geestelijke hoererij is gepleegd met wereldleiders en alle volken
van de aarde, terwijl de gemeente juist is geroepen om ‘niet van de wereld’
te zijn.
Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Jh17:16
In 2Ko11:2-3 zien we dat Paulus de gemeente aan Christus heeft verbonden
(‘verloofd’) om als een reine maagd straks voor Christus gesteld te worden,
zonder enige smet en bevlekking van deze wereld. Er is niet alleen geestelijke
hoererij, maar ook een verrijking van de kooplieden van de aarde door
Babylon. Daarom stelt het, naast een godsdienstig afvallig systeem, ook een
grote politieke en economische macht voor in deze wereld. Dit onderscheid
is nogal belangrijk bij de bestudering van dit hoofdstuk. Er is sprake van ‘de
macht van haar weelde’ (Telosvertaling).
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Vers 4a
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn
volk,
Er klinkt een dringende oproep vanuit de hemel. Deze ‘andere stem’ is m.i. van
God zelf. Hij kan het, bij wijze van spreken, niet ‘aanzien’ dat er van zijn volk
zijn die zich in dit verdorven systeem bevinden. Daarom de oproep aan allen
die straks in de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen door de prediking
dat de Koning staat te komen: ‘Ga uit van haar, mijn volk’. Deze oproep
geldt niet alleen voor Gods volk straks, maar zeker ook voor de gemeente
nu. Wij moeten iedere verbinding verbreken met het systeem dat Babylon
vertegenwoordigt. Iedere kerk of gemeente die op de één of andere wijze met
deze wereld ‘hoereert’ en afgoderij bedrijft, moet men ontvluchten. We zien
dat Paulus schrijft:
Laat ieder die de naam van de Heer noemt, zich onttrekken aan de
ongerechtigheid. In een groot huis nu zijn niet alleen gouden en zilveren vaten,
maar ook houten en aarden; en sommigen wel tot eer, maar andere tot oneer.
Als dan iemand zich van deze vaten reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd,
bruikbaar voor de Meester, tot alle goed werk toebereid. 2Tm2:19b-21

En in Hb13:13 staat hetzelfde, hetzij ook in wat beeldende taal:
Laten wij daarom tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, terwijl wij zijn smaad
dragen.

Hier wordt verwezen naar het judaïstische systeem, maar heeft dezelfde
oproep.

Vers 4b
opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van
haar plagen.
Als een gelovige niet afstand neemt van dergelijke systemen, heeft hij/
zij ‘gemeenschap aan haar zonden’. Ze hebben persoonlijk de verlossing
ontvangen, maar worden toch verontreinigt door de zonden die in zo’n
systeem begaan worden. We lezen in 2Jh:11
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Want wie hem (dat is de valse leraar van vers 9 en 10, DJ) begroet, heeft
gemeenschap met zijn boze werken.

Als een ware gelovige, die deel heeft aan het verzoenende werk van de Heer,
toch bewust banden blijft onderhouden met een kwaad systeem, ‘ontvangt’
hij/zij ‘haar plagen’. Dit wil niet zeggen dat een gelovige alsnog verloren gaat,
maar dat God deze gelovige in zijn wegen met hem/haar onder bepaalde
oordelen brengt. Dit zien wij, in een heel ander verband, in 1Ko11:27-33 waar
God ‘plagen’ toeliet vanwege het kwaad dat werd toegestaan in de gemeente.
Paulus vermaant Timotheüs zich af te wenden van goddeloze mensen die in
naam christen waren (2Tm3:5).

Vers 5
Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft
aan haar ongerechtigheid gedacht.
Er staat hier letterlijk dat de zonden van Babylon zich hebben ‘opgemetseld’
als stenen in een gebouw, wat een vergelijking is met de toren bouw van
Babel in Gn11. Het tot driemaal herhaalde ‘laten wij’ (Gn11:3-4) toont wie er
centraal staat in deze godsdienst: de mens die de hoogmoed van satan heeft
overgenomen. De ongerechtigheid die voortkomt uit hoogmoed, zal ooit door
God geoordeeld worden.

Vers 6
Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar
werken; mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft;
De roep om vergelding wordt geuit, hier zelfs om dit ‘dubbel’ te doen. Dit
‘dubbele vergelden’ komen we meerdere keren tegen in het OT (hier over
Israël):
Daarom zal Ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat
zij mijn land hebben ontwijd met het aas van hun gruwelen en afschuwelijkheden,
waarmede zij mijn erfdeel hebben vervuld. Jr16:18
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De ‘beker’ van de hoererij van Babylon kwamen we tegen in 14:8 en 17:4. Zij
zal de beker van de wraak van God (14:10; 16:9) te drinken krijgen vanwege de
‘beker’ die zij zelf heeft bereid met de gruwelen van de afgoderij en misleiding.

Vers 7
geeft haar zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten
heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe
en geen rouw zal ik zien.
Babylon wordt vergolden naar haar werken. De hoeveelheid weelde en
rijkdommen die ze zich heeft vergaard zal dezelfde ‘hoeveelheid’ zijn van de
pijn en de rouw in het oordeel. Het motief van Babylon (en van iedere afvallige
godsdienst) wordt hier blootgelegd. Er wordt openbaar wat er in haar hart is:
de hoogste troon, zoals ooit de duivel die voor zichzelf wilde:
En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn
troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil
opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.
Js14:13-14

‘Ik ben geen weduwe’ betekent dat haar man nooit is overleden, terwijl de
Man van de ware gemeente van God is gestorven aan het kruis. De uitdrukking
komt uit Js74:8:
Nu dan, hoor dit, wellustige, die zo onbezorgd woont; die bij uzelf zegt: Ik ben
het en niemand anders; ik zal niet als weduwe neerzitten en geen beroving van
kinderen kennen.

‘Geen rouw zal ik zien’. Er is geen hart voor de Gekruisigde, wel voor de wereld
waar men de volkomen voldoening in zoekt. Er is totale onafhankelijkheid van
God.

Vers 8
Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood,
en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar
geoordeeld heeft.
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In hetzelfde Js47 wat ik hierboven heb geciteerd staat:
Maar deze beide zullen u overkomen, plotseling, op één dag: beroving van
kinderen en weduwschap; in volle omvang zullen zij u overkomen, ondanks
uw vele toverijen en zeer krachtige bezweringen. Gij vertrouwdet op uw
boosheid; gij zeidet: Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u
verleid hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het en niemand anders. Maar u
overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat
gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan
gij geen vermoeden hadt. Js47:9-11

Er zal een plotseling oordeel komen dat een einde maakt aan de stad Babylon,
in één uur (vs16,19). De wereldeconomie, de cultuur en de politiek komt in
één klap aan haar einde. De hele levenssfeer van het hersteld Romeinse rijk
wordt door God die ‘sterk’ is, vernietigd. Met vuur zal zij verbrand worden,
duidend op het oordeel (zie 17:16). De mens die zo op cultuur is aangelegd,
zal ervan beroofd worden. Rome is niet alleen het godsdienstige centrum van
het westen geweest, maar ook het culturele centrum! In de schilderkunst, de
muziek, de wetenschap en de economie zal Babylon enorme invloed hebben
in de eindtijd.

Vers 9
En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig
geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van
haar verbranding zien,
Alle leiders van de aarde zullen over de val van dit systeem weeklagen. Ze
hadden groot voordeel van dit systeem, vanwege de rijkdom en de positie die
ze verkregen hadden door Babylon. In Ez26:16-17 zien we iets soortgelijks bij
het oordeel over de vorst van Tyrus:
Ja, alle vorsten der zee zullen van hun tronen afdalen, hun mantels afleggen
en hun kleurig geborduurde klederen uittrekken; in schrik zullen zij zich hullen;
zij zullen zich op de grond neerzetten en voortdurend beven in ontzetting over
u. Dan zullen zij een klaaglied over u aanheffen en tot u zeggen: Hoe zijt gij, o
volkrijke, uit de zee verdwenen, gij hooggeroemde stad, die machtig was ter zee,
zij en haar inwoners, die schrik inboezemden aan alle omwonenden.
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Zie ook Ez27:30: ‘Luid weeklagen zij over u’. De vorst van Tyrus werd door
dezelfde draak geïnspireerd als het Babylon van de eindtijd. De gevolgen zijn
dan ook dezelfde: oordeel en groot verdriet bij hen die zichzelf hebben verrijkt.

Vers 10
van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij
grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.
Zoals over Tyrus een klaaglied werd aangeheven (zie boven, Ez26:17), zo ook
hier. Ze blijven wel van verre staan omdat ze bang zijn zelf deel te hebben
aan het oordeel, zie 18:15. Ze noemen Babylon ’gij sterke stad’. Dit terwijl
het kenmerk van de gemeente als getuige van Christus op deze aarde juist
zwakheid zou moeten zijn. Niet heersen, maar dienen. Het oordeel komt
plotseling, in ‘één uur’, d.i. zeer onverwacht en snel.

Vers 11
En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat
niemand meer hun lading koopt,
Niet alleen de koningen, maar ook de kooplieden van de aarde hebben groot
verdriet. Het blijkt enkel en alleen eigenbelang te zijn, want er is niemand
meer die hun koopwaar meer koopt. Het economische systeem, waar alle
‘kooplieden’ afhankelijk van zijn en wat het hart zal zijn van het Westen van
de eindtijd, zal worden weggenomen. Zien we vandaag ook al niet dat de
economische belangen enorm zijn in de wereld?

Vers 12
lading van goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van fijn linnen, purper,
zijde en scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en
allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer,
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Er volgt een opsomming van de ‘koopwaar’ die bestaat uit zeven verschillende
soorten materialen: sieraden, fijne kledingstoffen, kostbare voorwerpen,
specerijen en reukwerken, drank en voedsel, vervoermiddelen en zielen van
mensen. In het Rome ten tijde van Johannes is bekend dat de Egyptische rozen
bij één van Nero’s banketten als (omgerekend) honderdduizenden euro’s
hebben gekost. Keizer Vitellius, gaf tientallen miljoenen uit, hoofdzakelijk aan
eten. Hier een citaat uit het boek: ‘The Vatican Billions’ over het bezit van het
Vaticaan:
De schat aan goudstaven van het Vaticaan wordt door het ‘United Nations
World Magazine’ geschat op ‘enkele miljarden dollars’. Een groot deel hiervan
is opgeslagen in goudbewaarplaatsen bij de US Federal Reserve Bank, terwijl de
rest is opgeslagen in Engeland en Zwitserland. En nog steeds is dit slechts een
klein deel van het vermogen van het Vaticaan, dat alleen al in de VS groter is dan
het bezit van de rijkste 5 top-concerns in de VS. Als je daarbij al het onroerend
goed, het aandelen- en effectenbezit buiten de VS meerekent, dan krijg je een
optelling van de rijkdom van de Katholieke kerk, die vergelijkbaar is met het bezit
van een groot Westers land.  
De Katholieke kerk is daarmee de grootste onafhankelijke financiële kracht in de
wereld, een vergaarplaats van rijkdom en onroerend goed in het bestaan van
de mensheid. Deze kerk is de grootste eigenaar van materiële rijkdom dan enig
ander instituut, bedrijf, bank, samenwerkingsvorm, overheid of staat op de hele
globe. Daarmee is de Paus, als de zichtbare heerser van deze immense massa
rijkdom, vanzelfsprekend het rijkste individu van de twintigste eeuw. Niemand
is maar bij benadering in staat een schatting te maken van zijn onmetelijke
rijkdom, in termen van miljarden dollars.

Vers 13
kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe,
lastdieren, schapen; (lading) van paarden en wagens en van lichamen; en
zielen van mensen.
Dit hele gedeelte heeft veel overeen met Ez27. Het is het pure materialisme
wat hoogtij zal vieren. Er wordt in dit vers gesproken over de handel in lichamen
en zielen van mensen. Deze uitdrukking betekent dat er wordt gehandeld in
slaven. Het Hebreeuws gebruikt ‘zielen van mensen’ om slaven aan te duiden
in Ez27:13. Men zal winst willen maken uit de handel in mensen. We weten dat
er in de middeleeuwen een aflatenhandel was. Mensen worden als koopwaar
behandeld zoals ook 2Pt2:3 al heeft voorzegd:
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En door hebzucht met verzonnen woorden zullen zij koopwaar van u maken.

Dat deze slavenhandel als laatste wordt genoemd betekent dat het goud en
het geld belangrijker zal worden geacht als de mensen.

Vragen over Openbaring 18:14-24
1.

Wat is de betekenis van het ‘ooft’ in vers 14?

2.

Vergelijk 18:16 met 3:17. Wat valt op?

3.

Wat wordt bedoeld met ‘stuurman en kustvaarder’ in vers 17?

4.

Welke ‘rechtszaak’ wordt bedoeld in vs20?

5.

Waarom worden bruid en bruidegom genoemd in vers 23?
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Hoofdstuk 17 en 18 vormen in het chronologische gebeuren als het ware een
tussenzin. Straks in hoofdstuk 19 zal de draad weer worden opgepakt van wat
er in 16:21 werd gezegd. De Heilige Geest wil ons in deze twee hoofdstukken
bepalen bij het grote Babylon, wat het christendom zonder Christus voorstelt
in de laatste dagen, voor de wederkomst van Christus. Dit godsdienstige
systeem zal het politieke, culturele en economische beeld bepalen van deze
laatste dagen. Deze godsdienst zal oorlog voeren tegen het Lam (17:14). Men
zal over God praten, maar het Lam haten. Zo zien we dit systeem vandaag
al zichtbaar worden. Het oordeel over dit toekomstige godsdienstige stelsel
wordt in deze hoofdstukken beschreven, zowel over de vrouw als over de stad.
We hebben in deze hoofdstukken drie figuren:
1.

De vrouw, de grote hoer=het afvallige christendom

2.

Het beest waar de vrouw op zit, het Europa van de eindtijd

3.

De stad Babylon, wat het afvallige christendom is in zijn politiek, culturele
en economische invloed op de aarde

Vers 14
En het ooft, waarnaar uw ziel begerig was, is van u weggegaan en al wat
kostelijk en schitterend was, is voor u verloren en het zal nooit meer gevonden
worden.
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De Telsovertaling heeft hier: En de vruchten die de begeerte van uw ziel waren,
zijn van u geweken. Daar waar de Here Jezus de ‘begeerte’ van de ziel is voor
de ware gelovige, is geld, handel, winst en voorspoed dat van Babylon. Men
kan uiterlijk gezien nog zo vroom zijn, God ziet waar de ziel begerig naar is! Alle
blinkende, kostelijke en glansrijke bezittingen zullen voor altijd weggenomen
worden. De mens is altijd weer geïnteresseerd in rijkdom, uiterlijke pracht en
praal en een plek voor zichzelf in deze wereld. Het christendom zonder Christus
is geworden als de wereld zelf, die onder de macht van de satan streeft naar
deze verwerpelijke en vergankelijke zaken. Ten diepste is dit de aanbidding van
zichzelf. God maakt een einde aan deze situatie en de dingen waar de begeerte
van Babylon naar uitgaat, zullen nooit meer gevonden worden.

Vers 15
De kooplieden in deze dingen, die aan haar rijk geworden waren, zullen van
verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenend en rouw bedrijvend,
De ‘kerk’ wordt geoordeeld en de kooplieden, die grof winst maakten door
hun handel met de ‘kerk’, zien van een afstand en in vreze en beven hoe het
oordeel wordt uitgevoerd (zie ook vs10). Er wordt vaker melding gemaakt van
kooplieden en handeldrijvers in dit hoofdstuk (vs3, 9, 11, 15, 19, 23). Vandaag
de dag zien we al het enorme belang van de economie in onze maatschappij.

Vers 16
en zeggende: Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, purper
en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarlen,
want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest!
Een christendom dat zich heeft gehuld in uiterlijke pracht en praal i.p.v. met de
heerlijkheid van God (21:10) wordt beweend en bejammerd. Het oordeel over
Babylon als stad met zijn economische invloed, wordt in één uur voltrokken,
in een zeer korte tijd, door God zelf. Daar waar de koningen het oordeel over
de stad betreuren, spreken de kooplieden in hun treurzang slechts over de
rijkdommen. Dit is het ware motief voor hun verdriet; zij zien hun eigen
voordeel ten onder gaan. Daar waar de gemeente van God op aarde is gezet
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om te getuigen van de waarheid doordat haar enige rijkdommen in Christus
zijn (Ef3:8; Ko2:3), is deze valse kerk tot voordeel van de wereld geworden
door haar economische invloed.

Vers 17
En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en allen, die de zee
bevaren, bleven van verre staan,
De lastigheid met dit vers is of hier wordt gedacht aan letterlijke zeelieden
of dat hier toch een beeldspraak is van iets anders. In het eerste geval is de
uitdrukking een variatie op de kooplieden en handelaren. Dit oordeel wordt dan
ook uitgevoerd op de zeeën uiteraard. Bekijken we dit vers meer symbolisch,
dan zijn ‘zij die op de aarde wonen’ de onderdanen van het Romeinse rijk, het
nieuwe Europa, en deze zeelieden de volkeren die geen deel uitmaken van dit
Europa van de eindtijd. Zie bijv. 17:15. Ook alle andere volken van de wereld
zullen treuren om de stad Babylon die in een kort oordeel wordt verwoest.

Vers 18
en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke
stad was aan deze grote stad gelijk!
De wereldbewoners zullen versteld staan over de ondergang van dit
godsdienstige systeem, en het vergelijken met alles wat er ooit geweest is aan
invloeden in de wereld. Dit doet denken aan Ez27:32:
Jammerend heffen zij een klaaglied over u aan, een klaagzang zingen zij over u:
wie is als Tyrus, de verwoeste, midden in de zee?

Vers 19
En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouw bedrijvend,
zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden,
door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest!
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Er is grote ontzetting over de hele wereld. Als men beroofd is van economisch
gewin, dan pas is er werkelijk rouw. Dit is wat we ook weer vinden in Ez27:3033:
Luid weeklagen zij over u en jammeren bitter, zij werpen stof op hun hoofd en
wentelen zich in as. Om uwentwil scheren zij zich kaal en omgorden zij zich
met rouwgewaad; in bitter zieleleed wenen zij over u – een bittere rouwklacht!
Jammerend heffen zij een klaaglied over u aan, een klaagzang zingen zij over u:
wie is als Tyrus, de verwoeste, midden in de zee? Toen uw waren kwamen van de
zee, hebt gij vele volken verzadigd; met uw vele goederen en uw koopwaren hebt
gij de koningen der aarde rijk gemaakt.

De overeenkomsten zijn opvallend. Zoals Tyrus destijds werd verwoest, zo
zal dit straks met Babylon gebeuren. Beiden hebben dezelfde ‘vorst’ en dat
is de duivel. Zoals Tyrus de plaats van Jeruzalem wilde innemen (Ez26:2) zo
wil Babylon de plek innemen van het hemelse Jeruzalem, wat staat voor de
gemeente waar de genade van God heerst.

Vers 20
Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten,
want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht.
Daar waar de volken die geen deel hebben aan God, treuren, daar worden de
heiligen, apostelen en profeten opgeroepen om zich te verheugen. De hemel
wordt hier verbonden met de heiligen die daar zijn (zie straks in 19:3,4). De
apostelen en profeten worden genoemd in Ef2:20. Zij hebben het fundament
gevormd van de gemeente. Velen van hen waren de martelaarsdood gestorven
ten tijde van Johannes. Dit valse godsdienstige systeem is de grootste
verantwoordelijke als het gaat om de dood van martelaren in de loop van de
geschiedenis. De wraak hierover komt aan God toe. De rechtszaak wordt straks
berecht in dit oordeel.

Vers 21
En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem
in de zee, zeggende: Zó zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote
stad, en zij zal nooit meer gevonden worden.
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Dit is de derde keer dat er sprake is van een sterke engel. In 5:2 waar het gaat
om het oordeel over het toekomstige Europa. In 10:1 waar het gaat om het
oordeel over Israël. In dit vers gaat het over het oordeel over Babylon. Het
moment van haar einde is nu aangebroken. De stad wordt in de zee geworpen
als een grote molensteen. ‘Verzwolgen in waterdiepten’ (Ez27:34). De Here
Jezus duidt hier op als hij zegt:
Wie echter één van deze kleinen die in Mij geloven, een aanleiding tot vallen is,
het zou nuttig voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals werd gehangen en
hij in de diepte van de zee zou zinken. Mt18:6

Pas als Babylon verdwenen is, kan de ware bruid van Christus, het nieuwe
Jeruzalem op aarde geopenbaard worden. Het hele boek Openbaring behandelt
de openbaarwording van Jezus Christus en de ‘zonen Gods’ (zie Rm8:19).
Voordat dit daadwerkelijk plaatsvindt zal dat wat satan gaat openbaren in deze
wereld, eerst opzij gezet moeten worden.

Vers 22
En geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers of bazuinblazers
zal meer in u gehoord worden, en niemand, die enige kunst beoefent, zal
meer in u gevonden worden, en geen geluid van de molen zal meer in u
gehoord worden.
Er zijn vijf gebieden die de ‘begeerte van de ziel’ van Babylon zijn: muziek,
kunst, handel, wereldse wijsheid en wereldse vreugde. Dit alles vinden wij ook
in de gemeente, de bruid van het Lam, maar dan van goddelijke oorsprong.
Muziek, citerspelers, kunst, werk, licht en vreugde zijn daar tot eer van het
Lam. Satan heeft de elementen vervalst en op die manier Gods waarheid
verbogen zoals hij dit altijd weer doet. ‘Het geluid van de molen’ typeert de
ijver van de mens.

Vers 23
En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid
zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers
der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid;
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Er is hier sprake van ‘lamplicht’. Dit is het licht dat de mens denkt te hebben,
maar dan zonder Christus. Hij is het licht van de wereld (o.a. Jh8:12), maar
in het namaakchristendom van de laatste dagen is er wel licht van een lamp,
maar niet het licht van het Lam (21:23; 22:5) en van de Here God zelf. Er is
ook sprake van de ‘stem van bruidegom en bruid’. Dit is de valse vreugde die
men heeft. Er wordt melding gemaakt van ‘uw kooplieden’, duidend op de
handelaren vanuit Babylon zelf, die de machthebbers van de aarde zijn. Geen
kleine jongens dus, maar de machtige bankiers en wereldleiders. Dan wordt
de toverij genoemd. Alle volken zijn gekomen onder de deken van deze toverij
waardoor ze geen zicht meer hebben op de ware God. We zien in Ez13 hoe
deze toverij werkte in het oude Israël:
en zeg: Zo zegt de Here Here: wee haar, die toverbanden binden om alle polsen
en die sluiers winden om het hoofd van groot en klein, om zielen te vangen!
Zoudt gij zielen vangen van mijn volk en uw eigen zielen in het leven behouden?
Ez13:18

In het Nieuwe Testament moest Paulus al tegen de Galaten zeggen: ‘Wie heeft
u betoverd’ (3:1)? Treffend is ook dat Paulus twee tovenaars aanhaalt in zijn 2e
brief aan Timotheüs (3:8). Deze betovering van Babylon is zowel godsdienstig
(17:2) als economisch. Verblind door hebzucht zijn de volken slachtoffer
geworden van deze stad.

Vers 24
en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen,
die geslacht zijn op de aarde.
Voor de derde maal (na 17:6,20) wordt melding gemaakt van de grote schuld die
Babylon op zich heeft geladen doordat het gelovigen ter dood heeft gebracht.
In het boek Openbaring zijn twee groepen martelaren te onderscheiden:
Zij die gedood worden door ‘zij die op de aarde wonen’ (6:10) en het beest
(11:7; 13:7,15) tijdens de grote verdrukking.
Zij die daarvoor zijn gedood in de geschiedenis van de gemeente op aarde. Dit
vers.
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Vragen over Openbaring 19:1-10
1.

Vergelijk 19:3 eens met 18:20. Wie roepen hier ‘Halleluja’?

2.

Wat betekent de uitdrukking ‘kleine en groten’ in vers 5?

3.

Wie is de vrouw van het Lam in vers 7?

4.

Wat betekent het dat zij zich heeft gereedgemaakt?

5.

Wie zijn de genodigden tot het bruiloftsmaal in vers 9?
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Het grote Babylon is geoordeeld. Alles waar mensen hun zekerheden op
hebben gebouwd en dat een geweldig systeem is geworden in de laatste
dagen, is door God vernietigd. Dit is niet alleen alles dat tegen God is, maar
ook alles dat wat de plaats in had genomen van Gods openbaring in genade en
waarheid, een valse kerk. Het toneel is klaar voor de onthulling van de bruid
en de stad van God, zij die de zijde hebben gekozen van het Lam, de Christus
van God. God zal openbaren welke er zijn naar zijn gedachten, de zonen Gods.
Vers 1
Hierna hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel zeggen:
Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God,
‘Hierna’ is na de oordelen over Babylon, de grote hoer. Johannes hoort ‘als’
een luide stem van een grote menigte allereerst ‘halleluja’ roepen. Dit is de
eerste keer in het Nieuwe Testament dat dit woord voorkomt! ‘Prijst Jah’ (van
Jahweh, de HERE). De eerste keer dat ‘halleluja’ in de Bijbel voorkomt is in
Ps104:35
De zondaren zullen van de aarde vergaan, en de goddelozen zullen niet meer zijn.
Loof de Here, mijn ziel. Halleluja.

Ook hier heeft de lofprijzing betrekking op het begin van het duizendjarig rijk
als de goddelozen (dat zijn in de Psalmen de mensen die wel God belijden,
maar Hem niet gehoorzamen) zijn vergaan. De grote menigte in de hemel
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zijn de gelovigen van alle tijden. Zij zeggen: ‘Het heil (de behoudenis) en de
heerlijkheid en de macht zijn van onze God’.

Vers 2
want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote
hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het
bloed zijner knechten van haar hand geëist.
Christus is het die het Beest en de valse profeet zal oordelen (zie vs20). God is
hier de Rechter over Babylon die hier weer, net als in Op17:1 ‘de grote hoer’
wordt genoemd. In Op18 werd zij als een stad getypeerd, maar vs7 (‘ik zit als
koningin’) laat zien dat beide beelden door elkaar lopen. De aarde is verdorven
geworden door haar hoererij, wat we eerder zagen in 17:1,2,4,5; 18:3,9 en 23.
De invloed van dit godsdienstige systeem omvat straks de hele aarde. Zoals
ook al bij 17:6 en 18:24 besproken heeft dit systeem de ware gelovigen gedood
waarvan God nu gerechtigheid heeft opgeëist, ‘van haar hand’ (2Sm4:11).
Hier is de vervulling van het gebed dat we in 6:10 hebben gelezen dat van de
martelaren tot God werd opgezonden.

Vers 3
En zij zeiden ten tweeden male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle
eeuwigheden.
Een tweede ‘halleluja’ volgt. De rook van Babylon (18:9,18) zal tot in alle
eeuwigheden opstijgen zodat altijd Gods rechtvaardige oordeel over dat wat
mensen hebben opgebouwd zal worden herinnerd.

Vers 4
En de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden
God, die op de troon gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja!
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De gelovigen uit de gemeente en het Oude Testament en de vier levende
wezens (uitleg hierover onder 4:4 en 6) vallen neer en aanbidden God die op
de troon gezeten is. De gemeente wordt in Openbaring voorgesteld onder in
ieder geval vier symbolen:
1.

de vierentwintig oudsten

2.

de bruid van het Lam

3.

het nieuwe Jeruzalem

4.

de legers uit de hemel

Zelf denk ik aan een vijfde in de vorm van de vier levende wezens, zoals ik al
heb proberen aan te tonen vanaf 4:6.

Vers 5
En een stem ging uit van de troon, zeggende: Looft onze God, al zijn knechten,
die Hem vreest, gij kleinen en gij groten!
Er klinkt weer een stem. Zoals het enkelvoudige ‘stem’ in vs1 werd gebruikt
voor een grote menigte, zo ook hier. Alle gelovigen verheffen hun stem en
loven hun God. De ‘knechten’ zijn de ‘slaven’ die we al tegenkwamen in 1:1,
bijzondere dienstknechten van de Heer. Er zijn kleinen en groten onder hen,
geestelijk gezien. In zekere zin zijn alle gelovigen ‘slaven’, maar er is, zoals ik
heb aangegeven onder 1:1, ook sprake van een bijzondere groep onder hen.

Vers 6
En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele
wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja!
Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.
Johannes hoort weer een stem, maar deze keer van een veel wijdere kring: een
grote schare als in vs1, als van vele wateren, en één van zware donderslagen.
Er volgt weer een halleluja, deze keer om aan te kondigen dat de Here ‘het
koningschap heeft aanvaard’. Dit is in het Grieks één woord: ebasileusen,
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‘is begonnen te regeren’. Hoewel gezegd kan worden dat God regeert (zie
Ex15:18), gaat het hier om het moment dat God zijn koningschap zal uitoefenen
door ‘zijn Christus’ (11:15). Toen Johannes dit opschreef, regeerde naar alle
waarschijnlijkheid keizer Domitianus, die zich ‘onze Heer en God’ liet noemen.

Vers 7a
Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de
bruiloft des Lams is gekomen
Er is ware blijdschap om het moment dat gaat komen: de heerlijkheid van de
Here Jezus wordt ‘aangevuld’ door zijn bruid, de gemeente. Het is zijn bruiloft,
het moment dat Hij gaat schitteren. Het is ook het moment van zijn blijdschap:
Gaat uit, dochters van Sion, aanschouwt koning Salomo, met de
kroon, waarmee zijn moeder hem kroonde op de dag van zijn
bruiloft, op de dag van de vreugde zijns harten. Hl3:11
Zoals bovenstaand citaat laat zien, vallen, net als in Op19, de bruiloft en de
‘kroning’ van de koning op hetzelfde moment.
Er is over de bruiloft van het Lam veel verwarring. Er zijn uitleggers die hier
Israël in zien, anderen de gemeente. Ik denk dat het hier gaat om de gemeente.
Zij wordt vanaf Op4 gezien in de hemel, rond de troon en het Lam. Maar vanaf
hier, als Babylon is geoordeeld, vindt de bruiloft van het Lam pas plaats. Vlak
voor de wederkomst van Christus, wordt deze bruiloft beschreven. Zoals
Jeruzalem de vrouw van de Messias zal zijn, zo is de gemeente dat van het
Lam. Enkele teksten:
Zo zegt de Here: Waar toch is de scheidbrief uwer moeder, waarmede Ik haar
verstoten heb? Js50:1
Want uw man is uw Maker, Here der heerscharen is zijn naam; en uw losser is
de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. Want als een
verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Here geroepen, als een vrouw uit
de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd – zegt uw God. Een kort ogenblik heb Ik u
verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; Js54:5-8
Klaagt uw moeder aan, klaagt haar aan, want zij is mijn vrouw niet, en Ik
ben haar man niet. Laat zij haar ontucht van haar gelaat verwijderen en haar
overspel van haar boezem, Hs2:1
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Dan zal zij zeggen: ik wil heengaan en terugkeren tot mijn eerste man, want toen
had ik het beter dan nu. Hs2:6b
Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door
gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik zal u Mij tot
bruid werven door trouw; en gij zult de Here kennen. Hs2:18-19

Dit overblijfsel van Israël, zal op aarde worden verenigd met hun Messias als zij
zullen zien op Hem die doorstoken werd (Zc12:10, zie Ps45). De bruiloft van de
gemeente is in de hemel. Paulus heeft in 2Ko11:2 en in Ef5:25-27 gezinspeeld
op deze bruiloft. Vooral Ef5:27 is in dit verband belangrijk:
Opdat Hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets
dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn.

‘Voor zich stellen’ duidt op het voorleiden van de bruid voor haar bruidegom.
Dat zal zijn op het moment hier beschreven in Op19. Zij is dan op haar mooist,
wat geestelijk gezien, op de gemeente van toepassing is. Het huwelijk en alles
wat daarbij komt kijken is een verborgenheid die op Christus en de gemeente
wijst. ‘Eva’ (de gemeente) was in ‘Adam’ (Christus), wij zij in Hem uitverkoren
van voor de grondlegging der wereld (Ef1:4). Straks wordt de bruid zichtbaar
om, net als Adam en Eva, te heersen (Gn1:28). Dan zal de wereld geloven
en erkennen dat de bruid één is met Christus door de liefde van de Vader
(Jh17:21+23).

Vers 7b
en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;
Er is hier sprake van ‘zijn vrouw’ en niet van ‘zijn bruid’. Alle ware gelovigen
in deze tijd vormen de bruid (22:17). Hoewel in de oudheid man en vrouw
nog niet samenwoonden, werden zij echtgenoten tijdens de opstelling van het
huwelijkscontract. Hoewel wij verloofd zijn aan Christus (2Ko11:2) zijn wij ook
al zijn vrouw (Ef5:25-27). Er staat in Lv21 een beschrijving over de priester die
ten diepste over de Here Jezus gaat:
Een vrouw in haar maagdelijke staat zal hij nemen. Een weduwe, een verstotene,
een onteerde of ontuchtige vrouw – deze zal hij niet huwen, maar een maagd uit
zijn volksgenoten zal hij tot vrouw nemen, Lv21:13-14
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Zodra de bruiloft hier in Op19 plaatsvindt, wordt de gemeente de vrouw
genoemd. Zij worden samen in 21:9 genoemd, ‘de bruid, de vrouw van het Lam’.
‘Bruid’ toont haar zuiverheid, ‘vrouw’ haar positie als getrouwd. Deze vrouw,
de gemeente, ‘heeft zich gereedgemaakt’. Zij zal het instrument zijn waardoor
Christus wordt verheerlijkt bij zijn wederkomst en in het duizendjarig rijk (zie
2Ts1:10). In Ef5 is het Christus die zijn bruid door de wassing met het water van
het Woord gereedmaakt. Hier heeft de vrouw zichzelf gereedgemaakt, door
de rechtvaardige daden die zij heeft laten zien. In vs8 is dit haar bruidsjurk
als het ware. Zij heeft zich, in afzondering van de wereld, voorbereid op de
bruiloft door haar heiliging. Paulus was bang dat dit bij de Korinthiërs zou
worden geroofd vanwege de verleidingen van de duivel zodat hun harten van
Christus zouden worden afgetrokken (2Ko11:2-4). Uiteindelijk zal de gemeente
heilig en onberispelijk voor Christus worden gesteld, maar het is de vraag in
hoeverre onze levens een toevoeging zullen zijn aan zijn heerlijkheid straks.

Vers 8
en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden,
want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
De grote hoer, die op aarde de plaats dacht in te nemen van de ware bruid van
Christus, was ook bekleed met fijn linnen (18:6). In alles wordt door satan God
en zijn werk immers nagebootst. Zijn dienaren doen zich voor als dienaren
van de gerechtigheid (2Ko11:15). Hier is het echter dat de bruid ‘gegeven is’
zich te kleden met fijn linnen, dat bovendien ‘blinkend en smetteloos’ wordt
genoemd. Dit duidt op de genade die het mogelijk heeft gemaakt dat de
gemeente daden heeft mogen verrichten door de Geest van God.
…opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus, vervuld met de
vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lof van
God. Fp1:10-11

Let op deze tekst: ‘die door Jezus Christus is’. Wij moeten worden beoordeeld
welke werken door Hem zijn gewerkt door ons (Jh15:5). Al de daden die uit het
vlees zijn gedaan worden voor de ‘bruiloft’ weggedaan voor de rechterstoel
van Christus. Voordat wij anderen kunnen gaan oordelen moeten wij eerst
weten hoe de Heer ons heeft beoordeeld (zie Rm14:10; 2Ko5:10). Van sommige
gelovigen zal er niets in dit bruiloftskleed te zien zijn. Zij worden gered ‘als
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door vuur heen’ (1Ko3:15). Uiteraard is het door de genade van God dat de
bruid bekleed zal zijn met de heerlijkheid van God (Op21:11), maar hier ligt de
nadruk op de verantwoordelijkheid van de heiligen. Dezelfde gedachte vinden
we in Ps45:14v. waar de bruid (Israël) zal zijn getooid in goud (Gods genade) en
geborduurde gewaden (verantwoordelijkheid van de mensen).

Vers 9
En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal
des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.
Alsof Johannes, vanwege het schouwspel dat hem nogal afleidt, moet worden
aangespoord om verder te schrijven, klinkt het: ‘Schrijf’. Er wordt een zegen
aangezegd aan de genodigden tot het bruiloftsmaal. Dit is een andere groep
dan de bruid. In Jh3:29 vinden we een aanwijzing in de woorden van Johannes
de Doper:
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.

Alle gelovigen die zijn overleden voor het kruis van de Here Jezus, vormen
de gasten van de bruiloft en de genodigden tot het bruiloftsmaal. De bruid
is de gemeente, die voor de grondlegging van de wereld (Ef1:4) aan de Zoon
is beloofd door de Vader (Tt1:2). Hoewel vele van de gelovigen uit het Oude
Testament qua wandel vele malen uitnemender mogen worden geacht dan wij,
bezitten wij desalniettemin een veel hogere positie. ‘Dit zijn de waarachtige
woorden van God’, alsof de engel tegen Johannes wil zeggen: ‘Het klinkt
onvoorstelbaar, maar het is echt waar’.

Vers 10
En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide
tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen,
die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van
Jezus is de geest der profetie.
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Johannes is zo overweldigd door deze dingen dat hij de engel wil aanbidden
(omdat hij hem aanziet voor Christus?). Deze engel (uit 17:1) zegt dat hij een
‘medeslaaf’ is ‘van u en uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben’.
Dit lijkt op het antwoord, niet van een engel, maar van een mens die tot de
verheerlijkte heiligen behoort. Deze heeft immers ook getuigt van Jezus, zoals
‘slaven’ doen (zie 1:1). Iedere gelovige die heeft geprofeteerd heeft over
Jezus getuigenis gegeven. Christus die wordt verheerlijkt is de ‘adem’ van de
profetie. We lezen er iets van in 1Pt1:10-11:
Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor
u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij navorsten welke of wat
voor een tijd de Geest van Christus, die in hen was, aanduidde, toen Hij tevoren
getuigde van het lijden dat over Christus zou komen. En van de heerlijkheid
daarna.

Christus spreekt ‘door’ profeten ‘over’ zichzelf. God moet worden aanbeden,
die het mogelijk heeft gemaakt dat wij Christus hebben mogen leren kennen
via profetische Schriften (Rm16:26).

Vragen over Openbaring 19:11-21
1.

Heeft het witte paard uit vs11 overeenkomsten met die uit 6:2?

2.

Tegen wie voert het Lam oorlog? Vs11

3.

Waarom zijn er ‘vele’ kronen op zijn hoofd? Vs12

4.

Over welke oorlog gaat het in vs19?

5.

Vergelijk vs21 eens met 2Ts2:8. Wat valt op?
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De geest van de profetie is het getuigenis van Jezus, zoals we in 19:10 hebben
gezien. Het is het grote verlangen van God om Christus (met zijn gemeente) als
Hoofd boven alles te stellen. Daar ‘werkt’ de raad van zijn wil naar toe, zoals
we ook lezen in Ef1:10+12:
…dat Hij Zich had voorgenomen in zichzelf aangaande de bedeling van de volheid
der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd
samen te brengen in Christus (…) van Hem die alles werkt naar de raad van zijn
wil, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid...

In Op19 zien we dat deze raad van zijn wil bijna is volbracht. Christus verschijnt
uit de hemel samen met zijn bruid die is ‘tot lof van zijn heerlijkheid’ (zie
boven). Nog niet alle vijanden zijn aan Hem onderworpen. Dat zal in ieder
geval nog duizend jaren duren (zie Op20). Eerst wordt afgerekend met het
beest en zijn legers en met de valse profeet, de Antichrist.

Vers 11
En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat,
wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog
in gerechtigheid.
Johannes werd in de hemel opgenomen (4:1), maar hier ziet hij de hemelen
geopend. Tot nu toe speelde zich bepaalde dingen af in de hemel en op de
aarde en Johannes zag hoe de hand van de HERE achter de rampen was (zoals
de geopende hemel voor Ezechiël in Ez1:1 datzelfde doel had), maar hier
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wordt voor het eerst de hemel geopend en komt Christus vanuit die hemel
naar de aarde. Dit moment wordt door de engelen genoemd in Hd1:11. Het
chronologische deel wordt hier vervolgd vanaf 16:21, nadat er een tussenzin
in Op17 en 18 was ingelast, met een beschrijving van de hemelse bruiloft uit
het eerste deel van Op19.
Johannes ziet een wit paard. Een bekend beeld uit de Romeinse tijd van een
veldheer die na een overwinning op een wit paard reed. Christus wordt hier
genoemd: ‘Getrouw en Waarachtig’. Dit is wat er staat in Js11:5 waar het gaat
om deze dag:
Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen.

Zoals al eerder vermeld is ‘getrouw’ één van de belangrijke thema’s in Op. Hij
is de Getrouwe getuige van God, de Waarachtige tegenover een goddeloze
massa vijanden op de aarde. Als Christus uit de hemel verschijnt, zal het zijn
in vonnis, met oordeel en strijd. Hij is niet alleen het zachtmoedige Lam, maar
ook de rechtvaardige Rechter.

Vers 12
En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij
droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.
We hebben eerder gelezen dat zijn ogen zijn als een vuurvlam (1:14). Daar ging
het over zijn oordeel over de gemeenten en dat aan zijn oog niets ontgaat als
het gaat om de praktijk van het gemeenteleven. Hier gaat het om het oordeel
over het beest en de valse profeet, waarvan Hij alles doorziet en rechtvaardig
zal oordelen. Op zijn hoofd zijn ‘vele kronen’, die het tiental van het beest en
het zevental van de draak veruit overstijgt. Hij is immers de Koning der koningen
en de Heer der heren (17:14). De heerlijkheid van Christus wordt in een naam
die alleen Hijzelf weet, uitgedrukt. Dit is niet dezelfde naam als in vs13 en 16,
maar een naam die niet aan mensen zal worden geopenbaard. Deze naam
is ‘geschreven’ dus zichtbaar, maar onbekend qua inhoud. ‘Niemand kent de
Zoon, dan de Vader’ (Mt11:27).
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Vers 13
En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is
genoemd: het Woord Gods.
Er volgt een alles overstijgend oordeel over de legers van het beest (vs19-21).
Vandaar dit kleed, dat in bloed is ‘besprenkeld’ (letterlijk vertaald). We zien
dit profetisch in Js63:1-4. Hier volgt de tweede naam van Hem die dit oordeel
uitvoert: Het Woord van God. In Jh12:48 zegt Hij:
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.

Hij is het Woord van God, dat van het begin af was, de uitdrukking van de
Vader (Jh1:1-3). Hij sprak ook de woorden van God, zoals de Vader Hem dat gaf
uit te spreken (zie Jh12:50).

Vers 14
En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden,
gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.
De Bijbel leert dat Christus komt ‘met al zijn heiligen’ (Zc14:5; Ko3:4; 1Ts3:13).
Dit zijn de verheerlijkte gelovigen en niet de engelen (die wel de wederkomst
vergezellen blijkens 2Ts1:7 en Mt25:31). De ‘legers die in de hemel zijn’, zijn
‘zij die in de hemel wonen’ (13:6) en daar zijn gebracht door Christus zelf. Dit
moment is de opname van de gelovigen die plaats vindt voor de tijden van de
grote verdrukking. Het ‘gehuld’ zijn in wit en smetteloos fijn linnen slaat altijd
op gelovigen (zie 19:8) en op hun rechtvaardige daden in Christus. Ze volgen
Hem op witte paarden wat laat zien dat zij Hem gelijk zullen zijn (1Jh3:2). Dit is
de ‘openbaring van de zonen Gods’ (Rm8:19) en het moment waarover Judas
spreekt in zijn brief:
Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie,
de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar
te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij
goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars
tegen Hem gesproken hebben. Jd14-15
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Ook is dit het moment waarop Christus verheerlijkt en bewonderd wordt in en
door zijn heiligen (zie 2Ts1:10).

Vers 15
En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan.
En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van
de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.
Het scherpe zwaard uit de mond van Christus is het Woord van God. We lezen
in Js11:4:
…maar Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner
lippen de goddelozen doden.

Christus komt niet alleen om te oordelen als Rechter, maar ook om te heersen
als de Koning. Hij zal de heidenen ‘hoeden met een ijzeren staf’. Dit vinden
wij ook in Ps2:9 waar het gaat om de komende Koning. In Op2:27 zien we
dat de gelovigen ook mee zullen ‘hoeden met een ijzeren staf’ wat slaat op
de regering in het duizendjarig rijk waar de gerechtigheid (niet zal wonen
zoals op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar) zal heersen. De wraak
van God wordt hier ten uitvoer gebracht door een Mens, Jezus Christus, die
de persbak van de wijn der gramschap van de toorn van God treedt (zie ook
aantekeningen bij 14:19).

Vers 16
En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der
koningen en Here der heren.
Op zijn kleed en op zijn heup is de naam geschreven die het best typeert
in welke gestalte Christus hier verschijnt: als de Koning der koningen en de
Here der Heren. We vinden deze uitdrukking niet alleen in 17:14, maar ook in
1Tm6:15:
…tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die de gelukkige en enige
Heerser, de Koning der koningen en de Heer der heren op zijn eigen tijd zal
vertonen.
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Opmerkelijk dat Paulus deze titel op God betrekt in hetzelfde vers als waar het
gaat om de verschijning van de Here Jezus, die juist in Openbaring deze titel
draagt. Duidelijk is het, dat Christus en God Dezelfde zijn. Zo vinden we in dit
gedeelte vier namen van Christus (vs11b, 12b, 13b en 16).

Vers 17
En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot
alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de
grote maaltijd Gods,
Johannes ziet een engel ‘in’ de zon en niet ‘op’ de zon. De betekenis is dat
de engel staat in het volle licht van de zon, in de autoriteit en het gezag van
Christus Zelf. Er wordt een roepende uitnodiging gedaan aan alle vogels die
in het midden van de hemel vliegen om deel te hebben aan de maaltijd van
de gedode goddelozen (zie vs18). Welk een contrast met de bruiloftsmaaltijd
(vs9). We zien dit tafereel profetisch in Ez39:17-20 waar de HERE spreekt over
‘zijn tafel’, duidend op het moment van oordeel (zie onder vs21). Wij hebben
een andere ‘tafel’ en wel de tafel van de Heer, het Avondmaal.

Vers 18
om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en
het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten,
en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.
De maaltijd op aarde door de vogels van de hemel is het gevolg van het oordeel
van God over alle goddelozen, of ze nu koningen zijn, of machthebbers, of
slaven of allerlei andersoortige mensen. Hier worden ze gedood naar het
lichaam, straks, na de duizend jaren, zullen ze worden geoordeeld ‘naar hun
werken’ en de tweede dood ingaan. Het daadwerkelijke oordeel volgt vanaf
vers 19, in deze verzen wordt het gevolg van deze oordelen beschreven.
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Vers 19
En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld
om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger.
Johannes ziet een ontzagwekkend tafereel: het beest, de Romeinse (Europese)
dictator met in zijn gevolg ‘de koningen der aarde’ en hun legerscharen. Alle
wereldmachten scharen hier samen om oorlog te voeren tegen het Lam
(Ps2:2v.; zie ook 17:14), hoewel ze tegen de ‘Assyriër’ optrekken (zie onder).
Hun agressie richt zich ook op ‘zijn leger’, de gelovigen die bij Christus
horen. We zien hier het directe vervolg van 16:12-16. Geesten van demonen
hebben de koningen geïnspireerd om op te trekken naar Jeruzalem. Als we de
chronologie op een rijtje zetten komen we tot de volgende samenvatting:
1.

Het overblijfsel (de getrouwen aan God en zijn Woord) is in het land
vóór de grote verdrukking, tijdens de eerste drie-en-een-half jaar van
de laatste jaarweek, en verbonden met de tempel en Jeruzalem. De
meerderheid van de Joden (uit Juda) is ongelovig en sluit een verbond
met de Antichrist (Js28:15, Dn9:27; Jh5:43) om zich te beschermen tegen
de vijanden rondom, met name de ‘Assyriër’.

2.

De getrouwen worden door de Antichrist verdreven uit het land tijdens
de tweede drie-en-een-half jaar van de laatste jaarweek (Js26:20v.;
Mt24:15v.) en vluchten in de woestijn (Ez20:35 ‘de woestijn der volken’)
waar ze worden beschermd door God (Ps107:39-41, Op12:6). Een klein
overblijfsel blijft echter in Jeruzalem tijdens de grote verdrukking (Sf3:12)
en hebben het zeer zwaar.

3.

De ‘Assyriër’ valt Jeruzalem aan met zijn bondgenoot het Romeinse
staatshoofd (Ps83). Dit is Syrië?/Irak? met de buurlanden van Israël
onder aanvoering van Gog, Rusland. Dit is het oordeel van God over de
afgoderij van Juda met de Antichrist (Dn9:27 ‘verwoester=koning van het
Noorden= de Assyriër. Js28:18 ‘gesel’). De stad wordt ingenomen door
de ‘Assyriër’. De Antichrist vlucht naar Rome, waar hij het Romeinse
staatshoofd aanzet tot een opmars naar Jeruzalem om de ‘Assyriër’ te
verslaan (en het overblijfsel uit te roeien).

4.

Dit zal gebeuren onder de 6e schaal uit Op16, als zij zullen oprukken naar
Jeruzalem.
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5.

Christus verschijnt van de hemel met de verheerlijkte gelovigen en
verslaat de legers van het beest (Op17:13v.; 19:19-21) plus het beest en
de valse profeet zelf. Zie volgende vers.

Vers 20
En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen
voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken
van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden
zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.
Het beest, de dictator van het nieuwe Europa, wordt levend in de poel van
vuur geworpen samen met de valse profeet. Hier word duidelijk dat de valse
profeet dezelfde is als de Antichrist, het beest uit de zee, getuige wat er van
hem wordt gezegd (Op13:13). De legers worden gedood en overgegeven aan
de vogels van de hemel, maar deze twee beesten treffen een ander lot. De
‘poel van vuur’ (Gr. Gehenna) kwamen we eerder tegen in 2:11, waar het
wordt beschreven als de ‘tweede dood’. Andere namen zijn: ‘onuitblusbaar
vuur’ (Mk9:43), ‘eeuwige vuur’ (Mt25:41). Er wordt vaker van gezegd dat deze
poel brandt van ‘vuur en zwavel’. Zie Js30:33:
Want reeds lang is een brandstapel bereid; ook die is voor de koning gereed
gemaakt; Hij heeft de vuurhaard daarvan diep en wijd gemaakt, er is vuur en
hout in overvloed; de adem des Heren steekt hem in brand als een stroom van
zwavel.

De ‘koning’ in dit vers is de Antichrist, de laatste koning van Israël, die volgens
2Ts2:8 wordt verteerd door de adem van de mond van Christus, door hem in
deze poel van vuur te werpen. Dit is niet dezelfde plaats als het dodenrijk (Gr.
hades) waar de ongelovige doden zijn totdat zij moeten verschijnen voor de
grote witte troon (20:11-15).

Vers 21
En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van
Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.
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De ‘overigen’ zijn de legers die zich verzameld hebben rondom Jeruzalem.
Zij worden door het zwaard uit de mond van Christus, zijn Woord, of ‘adem’,
gedood. De vogels doen zich te goed aan hun lichamen, zoals we ook zien in
Ez39:17-20:
Gij nu, mensenkind, zo zegt de Here Here: zeg tot het gevogelte van allerhande
gevederte en tot al het gedierte des velds: verzamelt u en komt, verenigt u van
alle kanten bij het slachtoffer dat Ik voor u slacht, een groot slachtoffer, op de
bergen van Israël; eet vlees en drinkt bloed. Vlees van helden zult gij eten en bloed
van de vorsten der aarde zult gij drinken; rammen, lammeren, bokken, stieren,
alles mestvee van Basan. Tot verzadiging toe zult gij vet eten, tot dronkenschap
toe bloed drinken van het slachtoffer dat Ik voor u geslacht heb; ja, gij zult u aan
mijn tafel verzadigen, aan paarden en ruiters, aan helden en allerlei krijgslieden,
luidt het woord van de Here Here.

De legers zijn verslagen, de twee beesten zijn geworpen in de poel van vuur.
De ‘Assyriër’ zal worden geoordeeld, maar dat vinden we niet in Openbaring.
Wat wel volgt, is de regering van de Heer Jezus duizend jaren en een geheel
hersteld Israël, definitief teruggekeerd uit de ballingschap. Zoals het in ditzelfde
hoofdstuk uit Ezechiël staat:
dan zal Ik Mij voor het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen.
Ez39:27b

Vragen over Openbaring 20:1-8
1.

Hoe vaak wordt in dit gedeelte genoemd dat de regering van Christus
duizend jaren duurt? Is dit letterlijk of symbolisch bedoeld?

2.

Wie zijn ‘zij’ die op de tronen gaan zitten? Vers 4

3.

Wie regeren er met Christus? Vs4

4.

Wie zijn de ‘overige doden’ in vs5

5.

Wie wordt er bedoeld met ‘Gog en Magog’ in vs8?
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Het grote moment, waar zoveel profetieën naar verwijzen, is dan eindelijk
aangebroken. De duizend jaren van regering door de Here Jezus, het
zogenaamde ‘duizendjarig vrederijk’ begint. Christus is verschenen uit de
hemel, met de zijnen (Op19) en heeft de vijandelijke legers van het Beest
verslagen. Het Beest zelf en zijn valse profeet zijn geworpen in de poel van het
vuur. Nu zal er na eeuwen van menselijke regeerders Eén zijn die een volmaakt
koningschap zal uitoefenen.
Vers 1
En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en
een grote keten in zijn hand;
Er wordt door Johannes weer een engel gezien. Deze grijpt de duivel en werpt
hem in de afgrond. Het is heel goed mogelijk dat het hier Michaël betreft,
de aartsengel van Israël (zie Dn10, 12:1v.). Deze wordt zowel in Op12 als in
de brief van Judas (vs9) gezien als tegenover satan staand. De engel heeft
de sleutel van de afgrond. Deze afgrond kwamen we ook tegen in 9:1, waar
het ging over de ‘put’ van de afgrond. Hier is het de afgrond zelf. Uit Lk8:31
wordt duidelijk dat de demonen weten dat dit hun ‘gevangenis’ is. De sleutel
is om toegang tot deze afgrond te krijgen en haar weer af te sluiten. Er wordt
ook gesproken over een ‘keten’ waarmee deze engel de satan zal binden voor
duizend jaar.
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Vers 2
en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond
hem duizend jaren,
De draak wordt gegrepen, de inspirator van het duivelse laatste wereldrijk
en de valse religie die daarmee verbonden zal zijn. Hoewel hij vanaf het
begin de mensheid verleid heeft (‘de oude slang’) is het de mens zelf die
verantwoordelijk is voor zijn daden. Tijdens de duizend jaren van regering door
Christus zal, ook zonder de verleidingen van de duivel (diabolos=’door de war
gooier’), blijken dat de mens hopeloos verloren is en zich tegen God keert
(zie vs7-9). De satan wordt daarom voor de duizend jaar gebonden. Het getal
‘duizend’ komt in dit gedeelte maar liefst zes maal voor, zodat wij er niet aan
twijfelen dat de Heilige Geest wil benadrukken dat dit de letterlijke lengte is
van de regering van Christus. De duizend jaar komen nog voor in 2Pt3:8:
Maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, dat één dag bij de Heer is als
duizend jaar en duizend jaar als één dag.

De ‘dag’ des Heren is de duizend jaar van regering door de Messias, Gods Zoon.
Er wordt hier niet alleen gezegd dat het begrip ‘tijd’ voor de HERE anders is dan
bij ons, maar dat de ‘dag’ die gaat komen, duizend jaar voor God is.

Vers 3
en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat
hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd
waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.
Satan wordt in de afgrond geworpen die wordt verzegeld boven hem. Dit laat
niet de gedachte toe, die veel wordt gehoord, dat de satan nog wel invloed zou
kunnen uitoefenen omdat hij ‘aan een lange ketting zit’. Vandaag is de duivel
niet gebonden, maar de ‘god’ van deze eeuw (2Ko4:4). Er staat bovendien
uitdrukkelijk bij vermeld dat hij de volken niet meer zou verleiden voordat de
duizend jaren voorbij waren. Deze volken zijn de ‘schapen’ uit Mt25:32-34 die
het Vrederijk zijn binnengegaan, niet te verwarren met de legers die in 19:1921 zijn vernietigd. Tijdens de duizend jaar zal de gerechtigheid heersen, maar
de zonde zal er nog wel zijn (zie onder vers 4). Satan wordt dan na de duizend
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jaar nog voor een korte tijd losgelaten om de mensen die zich heimelijk tegen
Christus verzetten op te hitsen in een opmars tegen Hem.

Vers 4a
En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven;
Johannes ziet tronen en ‘zij’ die zich daarop zetten. Dit lijkt erg op wat Daniël
zag:
Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, Dn9:7
...daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en
zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der
eeuwigheden. Dn9:18
En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse
hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten…
Dn9:27

Zowel de gelovigen uit het OT als die uit het NT ontvangen het koningschap,
samen met Christus. Het zijn de bruid van het Lam én de genodigden uit Op19.
Hun wordt het oordeel gegeven om te heersen over de mensen tijdens de
duizend jaren. Dit is de macht over de volken waar Christus over spreekt in
2:27.

Vers 4b
en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van
Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden
aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand
ontvangen hadden;
Johannes ziet nog andere gelovigen, namelijk zij die voor de grote verdrukking
zijn omgebracht vanwege hun getuigenis voor Jezus en ‘om het woord van
God’. Dit zijn de zielen die we ‘onder het altaar’ tegenkwamen in 6:9. Dan
is er de groep die is gedood tijdens de grote verdrukking. Zij weigerden het
beeld en het beest te aanbidden en werden gedood. Ook ziet Johannes dat zij
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het merkteken niet op hun voorhoofden en op hun hand hebben ontvangen,
hetgeen we uitgebreid hebben besproken in Op13.

Vers 4c
en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend
jaren lang.
De martelaren die onder het bewind van het Beest zijn omgebracht worden hier
weer levend. Dit betekent dat zij in een nieuw, verheerlijkt lichaam opstaan. Ze
waren al die tijd bij God, maar hebben hier deel aan de lichamelijke opstanding
(zie verder bij vs5). Dit zijn niet de gelovigen van de gemeente, want die zijn
met Christus uit de hemel gekomen. Zij vormen het nieuwe Jeruzalem, dat uit
de hemel neerdaalt (zie bij 21:9v.). Alle gelovigen regeren met Christus, maar
er is wel onderscheid tussen hun positie. Alle heiligen ‘zullen over de aarde
regeren’ (zie 5:10) en dat moment is hier aangebroken. De Heer sprak hier ook
over, zoals bijv. in Lk22:29-30:
En Ik beschik u het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft, opdat gij
aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de
twaalf stammen Israëls te richten.

We zullen, vanwege de belangrijkheid van dit onderwerp, uitgebreider stilstaan
bij dat wat de Schrift leert over dit duizend jarig vrederijk.
Het duizendjarig vrederijk
Om te beginnen is dit een koninkrijk op aarde. Christus zal zitten op de troon
van zijn vader David (Lk1:32v.) en deze was en is in Jeruzalem. Tijdens dit
koninkrijk zal de gerechtigheid heersen (nog niet wonen zoals in 2Pt3:13) op
aarde. Dit blijkt o.a. uit:
Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad des Heren
uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid. Ps101:8
Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een
grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige
sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen
worden. Js65:20
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Christus als de ‘Zoon des mensen’ regeert duizend jaar. Christus als de eeuwige
Zoon van God, Jahweh Zelf (de ‘Oude van Dagen’ in Dn7:9), regeert voor
eeuwig. Hb2:5-6 zegt duidelijk dat ‘het toekomstig aardrijk’ is bestemd voor de
Zoon des Mensen om over te heersen. Er zijn vele passages uit het OT die deze
regering van Christus beschrijven. We laten er een paar de revue passeren:
En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des
Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de
heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen
optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het
huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij
zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit
Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige
natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren
tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij
zullen de oorlog niet meer leren. Js2:2-4
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij
rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede
op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest
met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here
der heerscharen zal dit doen. Js9:5-6
Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen
zijn oren horen; want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de
ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan
met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden.
Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner
heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen
bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en
een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar
jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund;
dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een
giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad
doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn
van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Js11:3b-9
Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan David een
rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig
handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda
behouden worden en Israël veilig wonen; en dit is zijn naam, waarmede men
hem zal noemen: de Here onze gerechtigheid. Jr23:5-6

De Heer zal, samen met zijn heiligen, heersen over mensen die uit de grote
verdrukking komen en over het bekeerde Israël dat een hart van vlees heeft
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ontvangen (Ez36; Jr31). Er zijn dus gelovigen die niet zijn gedood en ook nog de
144.000 verzegelden uit Israël. Deze mensen zullen zich vermenigvuldigen en
uiteindelijk zullen er weer velen komen die niet geloven in de Messias, hoewel
ze Hem kunnen zien. De schepping zal voor een groot deel hersteld zijn zoals
we in het bovenstaande gedeelte uit Js11 kunnen opmaken.

Vers 5
De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren
voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding.
Er wordt in de Bijbel gesproken over twee verschillende momenten van
lichamelijke opstanding van de doden. Het eerste moment is de eerste
opstanding. Dit betreft de gelovigen. Toch is ook de eerste opstanding niet één
moment in de tijd. Er zijn verschillende momenten dat gelovigen opstaan, die
toch allemaal behoren tot de eerste opstanding:
1.

De gelovigen die opstonden net na de opstanding van de Heer in Mt27:5253.

2.

De gelovigen die op zullen staan bij het klinken van de bazuin en samen
met de levende zullen worden weggevoerd in de lucht, de Heer tegemoet
(1Ts4:13-17).

3.

De gelovigen die hier, in Op20, na de grote verdrukking, zullen opstaan.

Dit is in alle drie de gevallen een ‘opstanding uit de doden’, dus ‘van tussen
de doden uit’, net zoals dat het geval was bij de Eersteling, de Heer Zelf (zie
Mk9:9: …’voordat de Zoon des mensen uit de doden was opgestaan’.) Alle
overige doden, dit zijn de ongelovigen, worden opgewekt na de duizend jaren.

Vers 6
Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft
de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus
zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.
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Ieder die deel heeft aan deze eerste opstanding is ‘zalig’, ‘gelukkig’. Daarbij is
deze ook ‘heilig’, apart gezet voor God. De tweede dood, dat is de hel, de poel
van het vuur, heeft geen macht over hen die geloven in het volbrachte werk van
Christus. Zij zullen priesters zijn in dit koninkrijk. Dit is niet de dienst naar God
toe (zoals in Op5:10), maar naar mensen toe. Zij zullen alle heerlijkheden van
God en van Christus in dat komende vrederijk naar de mensen toe bedienen.
Hier spreekt Petrus over:
U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige
natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van Hem die u
uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht..

Er was in het OT nooit een koning die tegelijk priester was, behalve Melchizedek
(Gn14:18). Christus zal dit zijn (Zc6:13) en wij met Hem. De Heilige Geest
vermeldt er voor de tweede keer uitdrukkelijk bij dat de heiligen met Hem
als koningen zullen heersen. Dit was voor de zeven gemeenten in Asia een
enorme bemoediging in het lijden dat zij hadden te verduren.

Vers 7
En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis
worden losgelaten,
De laatste keer wordt er melding gemaakt van de duizend jaren. Er staat
‘voleindigd’ wat hier betekent ‘vervuld’. Het is in Gods raad dat alle dingen
onder de voeten worden gesteld van Christus (Ef1:10). Na deze tijd zal de satan
uit zijn gevangenis worden losgelaten. Hij blijkt niets te zijn veranderd, vandaar
dat zijn oordeel vast staat. Na duizend jaar van vrede, zegeningen, rust en
gerechtigheid zal de mens het toch weer toestaan verleid te worden.

Vers 8
en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden,
Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het
zand der zee.
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Kenmerkend is het dat de volken die verleid worden zich aan de ‘vier hoeken
van de aarde’ bevinden, kennelijk ver weg van de ‘navel’ van de aarde, dat
is Jeruzalem (zie Js2:2-4). De Bijbel leert dat in het vrederijk de volken zullen
opgaan naar Jeruzalem (Zc14:16). Men beweegt zich echter steeds verder van
Christus af. Deze mensen rebelleren niet openlijk tegen Christus, maar in hun
hart verwerpen zij Hem.
vreemden veinsden onderdanigheid tegenover mij. Ps18:45c
Zij die de Here haten, zouden Hem veinzend hulde brengen, en hun straftijd zou
voor altoos duren. Ps81:16

Israël zal ‘geheel uit rechtvaardigen bestaan’ (Js60:21). De volken zullen worden
verleid om deel te nemen aan een oorlog tegen Jeruzalem, het koningschap
van Christus (zie vs9). Zij worden aangeduid met ‘Gog en Magog’ wat niet
moet worden verward met ‘Gog in het land Magog’ wat we vinden in Ez38 en
39. Daar gaat het om een vijandelijke macht die wordt verslagen aan het begin
van het vrederijk (Ez39:1-10; 21-29), terwijl het hier gaat om het einde van het
vrederijk. ‘Gog van Magog’ komt uit het verre Noorden (Ez38:6, 15; 39:2) en
is het een vorst (Ez38:2; 39:6) in het land Magog, terwijl het hier een vijand is,
bestaande uit vele volken, die van alle kanten komen opzetten naar Jeruzalem.
Hun getal is als het zand van de zee, wat aangeeft hoe groot de opstand is
tegen Christus.

Vragen over Openbaring 20:9-15
1.

Wonen wij straks in deze legerplaats? Zie vs9

2.

Zijn de doden uit vs12 gelovig of ongelovig of beiden?

3.

Over welke boeken gaat het in vs12?

4.

Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen de zee en het dodenrijk?
Vs13

5.

Wanneer staat iemand in het boek van het leven? Vs15
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We zijn inmiddels gekomen bij het koningschap van Christus. Hij is verschenen
in heerlijkheid en heeft plaats genomen op de troon van David in Jeruzalem,
waar Hij duizend jaar regeert. Dit hebben we gezien in de eerste acht verzen
van dit hoofdstuk. Satan is gedurende deze periode gebonden, de mensen
leven in vrede. Aan het einde van deze duizendjarige periode van vrede en
gerechtigheid wordt de satan uit zijn gevangenis losgelaten. Er volgt een
laatste rebellie tegen de Koning der koningen.
Vers 9
En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats
der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en
verslond hen,
Van over de hele aarde komen de ongelovigen, onder aanvoering van satan,
en trekken op naar Jeruzalem. Na de duizend jaren van zegen, is er een laatste
opstand van haat tegen dat wat van God en van het Lam is. Een zeer korte
beschrijving van het oordeel over hen wordt gegeven: vuur uit de hemel
(beeld van oordeel) verteert hen allemaal. Zij sterven en komen een zeer korte
tijd later voor de grote witte troon te staan (vs11).
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Vers 10
en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en
zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht
gepijnigd worden in alle eeuwigheden.
De duivel, de grote verleider, wordt voorgoed het zwijgen opgelegd. Zijn plaats
is de poel van het vuur. Jezus zegt van deze poel:
Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn
engelen is bereid. Mt25:41

De bestemming van de duivel en zijn engelen staat vast. Het beest en de valse
profeet, instrumenten van satan, zijn er eerst ingeworpen. Nu is het de beurt
aan de duivel. Tot in alle eeuwigheden zullen zij gepijnigd worden. Dit is de
vierde fase van de neergang van de duivel:
1.

Hij valt in zonde door zijn hoogmoed (1Tm3:6).

2.

Hij wordt op de aarde neergeworpen (Op12:9).

3.

Hij wordt voor duizend jaar in de afgrond gebonden (Op20:1-3).

4.

Hij wordt voor eeuwig in de poel van vuur geworpen.

Vers 11
En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens
aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen
gevonden.
Johannes ziet een grote witte troon. Dit brengt ons bij een uitgebreid thema:
het oordeel over de doden. Deze troon (‘grote’=majesteitelijk, de troon der
tronen) is een rechtbank, niet de troon van heerschappij zoals in 4:2. Christus
is hier niet op de aarde (deze is er niet eens meer, want er staat dat er geen
plaats werd gevonden voor zowel de hemel als voor de aarde). Dit tafereel
speelt zich af in een nieuwe sfeer, die van een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde. De troon is ‘wit’ of ‘stralend’, duidend op de heiligheid van de HERE.
God is licht (1Jh1:5).
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Vers 12a
En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon,
We vinden hier het eindoordeel van de doden. Er zijn ‘groten’ en kleinen’.
Mensen van naam en mensen met minder invloed tijdens hun leven. Veel
gelovigen onderscheiden niet de verschillende oordelen en ‘rechtszittingen’ in
de Bijbel. Laten we daarom eens kijken naar de verschillende momenten van
oordeel zoals ze beschreven staan in Gods Woord:
1. Eerst is er het oordeel over de gelovigen tijdens hun leven. Zij behoren tot
de kinderen van God, omdat een Ander het oordeel over hun zonden heeft
gedragen. Maar hun Vader tuchtigt hen, zodat zij deel verkrijgen aan zijn
heiligheid. Een aantal teksten over dit oordeel:
Wacht u, wend u niet tot de boosheid, want om die reden werdt gij door ellende
beproefd. Jb33:21
Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; als het echter
eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God niet
gehoorzamen? 1Pt4:17
Zij tuchtigden ons wel voor weinige dagen, naar het hun goed dacht, maar Hij tot
ons nut, opdat we aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Hb12:10

2. De beoordeling voor de rechterstoel van Christus. Hier zullen alle gelovigen,
na de opname van de gemeente, dus na dit leven, ontvangen dat wat door de
Geest in hun leven is bewerkt. Het overige wordt weggedaan. Dit is voor zijn
wederkomst en na de opname.
Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus,
opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven,
hetzij goed hetzij kwaad. 2Ko5:10, zie ook Rm14:10

3. De oordelen tijdens de wederkomst van Christus over de legers, de valse
profeet en het beest. We hebben dit al uitvoerig behandeld. Hier hoort ook
het oordeel over de Assyriër en de verzamelde volken bij (Js30:30-33). Dit zijn
zogezegd oordelen die hen betreffen die in oorlog tegen Christus optrekken.
4. Het oordeel over de schapen en de bokken na de wederkomst van Christus.
Dit is een oordeel dat Hij uitvoert op aarde, als de heiligen met Hem zijn
gekomen uit de heerlijkheid (1Ts3:13). Dit is een juridisch gericht over alle
volken die niet betrokken waren bij de opstand tegen Hem. Zij die uit de grote
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verdrukking komen, worden gescheiden in schapen en bokken. De schapen
gaan het koninkrijk in. Zij zijn de ‘grote menigte, die niemand tellen kan’
(Op7:9). De bokken worden gedood en komen te staan voor de grote witte
troon.
…zó zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee op het veld
zijn, één wordt meegenomen en één achtergelaten; twee vrouwen zullen met de
molensteen malen, één wordt meegenomen en één achtergelaten. Mt25:39b-41
Wanneer nu de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met
Hem, dan zal Hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid; en vóór Hem zullen
alle volken worden verzameld, en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder
de schapen van de bokken scheidt; en Hij zal de schapen aan zijn rechterhand
zetten, maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de koning zeggen tot hen die aan
zijn rechterhand zijn: Komt, gezegenden van mijn Vader, beërft het koninkrijk dat
u bereid is van de grondlegging van de wereld af. Mt25:31-34

5. Het oordeel voor de grote witte troon. Dit zijn de doden van alle tijden die
niet in Christus zijn opgewekt bij zijn komst. Na het duizendjarig rijk worden zij
voor de witte troon geoordeeld. Dit is niet op de aarde, maar voor de troon in
de hemel. Zie verder onder. We vinden dat 2,4 en 5 rechtszittingen zijn, 1 de
regering van God en 3 zijn ‘militaire’ oordelen.

Vers 12b
en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het
(boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in
de boeken geschreven stond, naar hun werken.
Boeken worden geopend (zie Dn7:10b). Dit zijn de ‘boeken’ waar de daden
van de doden staan beschreven die zij tijdens hun leven hebben verricht.
Alles wat zij hebben gezegd en gedaan wordt hier geoordeeld. Dit is in de
boeken opgeschreven. De vraag is of er ook gelovigen voor de grote witte
troon staan of dat daar alleen ongelovigen zijn. Dit laatste zou kunnen worden
geconcludeerd uit vers 15 (zie verder daar). Hier zien we dat de term ‘doden’
wordt gebruikt voor hen die aan de lichamelijke opstanding deel hebben. Dit
lijkt te zeggen dat het om geestelijke doden gaat, dus ongelovigen. De Here
Jezus is de Rechter. Het oordeel is gegeven aan een Mens!
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…en Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de
Mensenzoon is. Jh5:27
…Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijkt; zoals U Hem macht hebt
gegeven over alle vlees. Jh17:1b-2a
Deze is aller Heer. Hd10:36
En Hij heeft ons bevolen aan het volk te prediken en te betuigen dat Deze het is
die door God is aangesteld als Rechter van levenden en doden. Hd10:42
…valse leraars (…) die (…) de Meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen.
2Pt2:1

De doden ontvangen straf ‘naar hun werken’ dus er is wel onderscheid in het
oordeel (zie Pr12:15; Rm2:5-8,16; 14:9; 2Tm4:1; Hb6:2; 1Pt4:5; Op11:18).
Iedere ongelovige eindigt weliswaar in de poel van vuur, maar daarin is toch
ook verschil in oordeel. Men zal ontvangen wat men altijd heeft gewild: een
leven zonder God. Maar de consequenties hiervan zullen zij tot in eeuwigheid
in hun lichaam ervaren.
De slaaf nu, die de wil van zijn heer heeft gekend, en zich niet bereid en niet naar
zijn wil gedaan heeft, zal met vele slagen worden geslagen; maar wie die niet
gekend en dingen gedaan heeft die slagen waard zijn, zal met weinige worden
geslagen. Ieder nu wie veel gegeven is, van hem zal veel worden geëist; en wie
veel is toevertrouwd, van hem zal men des te meer vragen. Lk12:47-48

Vers 13
En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven
de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn
werken.
De doden die in de zee zijn worden levend gemaakt, evenals de doden in de
graven en in het dodenrijk. Dit is de hades, waar de ongelovige doden verblijven.
Gelovigen zijn na hun overlijden in het paradijs bij de Heer. Ieder ongelovig
mens die ooit heeft geleefd wordt in een nieuw lichaam opgewekt en voor de
troon geplaatst. Ieder ontvangt dat wat in zijn/haar leven is gedaan. Hier zijn
dat allemaal daden die voort zijn gekomen uit een hart dat de duisternis liever
heeft gehad dan het licht (zie Jh3:20). Zie 21:8 en 22:15 voor hun daden.
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Vers 14
En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de
tweede dood: de poel des vuurs.
De laatste vijand die wordt vernietigd is de (lichamelijke) dood (1Ko15:26). De
dood en het dodenrijk (hades) worden hier gepersonifieerd. De plaats waar
de doden zijn en de dood zelf zullen niet meer bestaan. Er is nog wel een
geestelijke dood, de poel van het vuur. Dit wordt de tweede dood genoemd.
Na het eeuwige leven dat de gelovigen ontvangen, is er geen dood meer. Zo is
er, na de tweede dood die de ongelovigen zullen ontvangen, geen leven meer.

Vers 15
En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des
levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.
Iedere keer als blijkt dat iemand niet staat ingeschreven in het boek van het
leven (Op13:8, 17:8), wordt hij geworpen in de poel van het vuur. Dit boek is
‘vanaf de grondlegging van de wereld’ af geschreven. Een gelovige in de Here
Jezus is van voor de grondlegging van de wereld uitverkoren in Christus (Ef1:4).
Het lijkt erop dat er een mogelijkheid is, gezien de zinsconstructie, dat er wel
mensen voor de witte troon staan die zijn ingeschreven in dit boek. Toch lijkt
me dit nauwelijks mogelijk. De gelovigen in het vrederijk sterven waarschijnlijk
niet (Js65:20,22) en de gelovigen van voor die tijd zijn opgewekt (20:4). De
gemeente is met Christus uit de hemel verschenen. Er zijn dus geen gelovigen
meer ‘over’. Er is een optie dat er toch gelovigen sterven in het vrederijk,
gezien Js65:20: ‘Want een jonge man zal sterven als een honderdjarige’.
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Vragen over Openbaring 21:1-14
1.

Waarom is er geen zee meer op de nieuwe aarde? Vs1

2.

Waarom zegt vers 6 dat het al is geschied?

3.

Waarom toont de engel Johannes het nieuwe Jeruzalem in vs9-10, terwijl
hij dit al had gezien in vs2?

4.

Waarom heeft de verheerlijkte bruid (gemeente) twaalf poorten? Vs12

5.

Waarom heeft zij twaalf fundamenten? Vs14
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Christus is het Middelpunt van de Bijbel. Het gaat om de openbaarwording

van zijn Persoon. We zagen dat het onderwerp van hoofdstuk 20 het vrederijk
was. Satan wordt aan het einde daarvan in de poel van het vuur geworpen.
Nadat ook de doden voor de grote witte troon zijn geoordeeld breekt de
laatste fase aan in het grote plan van de HERE.

Vers 1
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.
‘En ik zag’ duidt op een chronologische verloop van gebeurtenissen. Eerst
‘zag’ Johannes de komst van de Heer, daarna het duizendjarig rijk, het laatste
oordeel en hier een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er wordt maar drie
keer in de Bijbel iets gezegd over deze ‘eeuwige toestand’. Naast de beschrijving
hier in de eerste acht verzen vinden we ook iets in 1Ko15:24 en 28 en in de
tweede brief van Petrus:
Wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde
waar gerechtigheid woont. 2Pt3:13

De uitdrukking ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’ komt uit Js65:17 en 66:22.
Daar belooft God dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen.
Dáár in Jesaja heeft het betrekking op het vrederijk waar Jeruzalem het
middelpunt zal zijn van aardse blijdschap en vrede (Js65:18-19). Petrus en
Johannes gebruiken de uitdrukking om de uiteindelijke vervulling van Gods
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belofte te beschrijven. De ‘eerste’ hemel en aarde waren voorbijgegaan.
De zee was er niet meer. Bedoelt de apostel de letterlijke zee of is hier een
symbolische betekenis aan te geven? Ik neig naar het laatste, aangezien de
zee in Op13:1 ook moeilijk letterlijk kan worden opgevat, daar het beest uit de
volkerenmassa opstijgt. In 20:13 is het een lastiger kwestie.

Vers 2
En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel,
van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.
Voor het eerst wordt melding gemaakt van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de
hemel neerdaalt. Verderop vanaf vs9 zal uitvoerig worden beschreven wat
deze stad voorstelt. Daar wordt geen melding gemaakt van het ‘nieuwe’, want
daar wordt zij gezien gedurende de duizend jaren van de Christusregering.
Hier is zij in de eeuwige toestand, dus ‘nieuw’. De stad is de bruid en dit is de
gemeente. Vanuit Ef5:32 en 2Ko11:2 is duidelijk dat de gemeente de bruid van
het Lam is. Zij wordt in dit hoofdstuk voorgesteld als het nieuwe Jeruzalem.
Wij zijn dus de stad! Ze is door God Zelf geschapen, en daalt dus neer ‘uit de
hemel’. Ze is als een bruid die voor haar man is versierd. Dit in contrast met het
Babylon, de stad uit de afgrond, die troont als een koningin (18:7).

Vers 3
En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij
de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf
zal bij hen zijn,
Wat zal de situatie zijn in de eeuwige toestand? Er wordt straks een aantal keer
gezegd wat er niet zal zijn, maar hier wat er wel zal zijn. ‘De tent (tabernakel)
van God’ is bij de mensen. De gemeente is heel uniek. Zij vormt de schakel
tussen God en de mensen. De gemeente is de woonplaats van God in de Geest
(Ef2:22, zie ook Op21:22). Wij die nu al een onderdeel zijn van deze nieuwe
schepping (2Ko5:17), zijn deze ‘tent’, wat aangeeft dat onze woonplaats niet
de aarde zal zijn, maar de tempel, het huis van de Vader (13:6; zij die in de
hemel ‘tabernakelen’). Er wordt in dit gedeelte enkel gesproken over ‘God’ en
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niet over ‘Jahweh’ of ‘Almachtige’. Zijn namen in verbinding met Israël en de
volken zijn niet meer aan de orden, het is immers allemaal voorbijgegaan. Ook
gaat het om ‘mensen’ en niet meer om naties. Er zullen alleen nog gelovigen
zijn afkomstig uit alle tijden, zonder onderscheid. ‘Opdat God alles in allen zal
zijn’ (1Ko15:28). God zal bij de gelovigen wonen, zij zullen zijn volk (of: volken)
zijn. Er wordt hier duidelijk gemaakt dat God voor eeuwig bij de mensen zal
wonen. Mijns inziens zal dat zijn via de gemeente, in wie Hij woont. Eerst was
het Christus die onder de mensen ‘tabernakelde’ (zie Jh1:14), nu is Hij het die
in de gemeente onder de mensen ‘tabernakelt’.

Vers 4
en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn,
noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen
zijn voorbijgegaan.
Omdat wij ons moeilijk iets kunnen voorstellen bij de eeuwige toestand,
worden er vooral zaken genoemd die er niet meer zullen zijn. Geen tranen
(zie 7:17), geen dood, geen rouw, geen geschrei, geen pijn of moeite zal er
meer zijn. De ‘eerste dingen’ worden gekenmerkt door dit ‘zuchten’ van de
schepping (zie Rm8:22). Dan zal dit alles voorbij zijn, heerlijk vooruitzicht!

Vers 5
En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij
zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.
Hij die op de troon zat (4:2, 5:1), dat is God, maar ook het Lam dat in het
midden van de troon is (5:6) zegt: ‘Ik maak alle dingen nieuw’. Hij gaat dit
doen, het is zijn werk. Dit ‘nieuwe’ is van een totaal andere orde, dan het oude.
Johannes krijgt de opdracht om het op te schrijven. Wij, die zo gewend zijn
aan het oude, met het lijden dat daarbij hoort, moeten het geschreven Woord
van God ter harte nemen, dat ons een toekomst garandeert, waar alles nieuw
zal zijn. Deze woorden zijn betrouwbaar, het staat zwart op wit en God geeft
garantie dat het zal gebeuren.

333

De komende Christus

Vers 6
En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin
en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens
om niet.
Voor God is dit zo zeker, dat het hier in de verleden tijd wordt aangekondigd,
alsof het al is gebeurd. Op het kruis riep de Heer: ‘Het is volbracht’ (Jh19:30)
zodat het zeker is dat alle dingen nieuw zullen worden op grond van dat
volbrachte werk. De woorden: ‘Ik ben de alfa en de omega’ worden hier
herhaald (zie 1:8). Daar werden ze door de Here Jezus uitgesproken zodat
het ook duidelijk is dat Hij het is die hier spreekt. De eeuwige God spreekt
door Christus. Hij is het die in dit boek wordt geopenbaard (zie ook 22:13).
De ‘dorstige’, die verlangt naar God, zal worden beloond met het water des
levens. Dit water is de liefde van God, zoals die is geopenbaard in Christus. Het
leven is geopenbaard (1Jh1:2) en dit leven is de omgang met de Vader en de
Zoon.
…maar ieder die drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in de eeuwigheid
geen dorst hebben; maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een
bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. Jh4:14

Vers 7
Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal
Mij een zoon zijn.
Wie zullen genieten in de eeuwige toestand van God zelf? Dit zijn zij die
overwinnen. Dit betekent niet dat alleen een bepaalde klasse van gelovigen
‘geschikt’ zou zijn, want dan zou er toch nog gerechtigheid uit de wet zijn. De
overwinnaars zijn zij die de kant van het Lam hebben gekozen, in tegenstelling
tot de naamchristenen (zie vs8). Geloof in Christus brengt ons alle zegeningen,
niet onze toewijding, hoewel er wel sprake is van beloning in de Bijbel. De
belofte die er aan wordt toegevoegd is uit 2Sm7:14. Een intieme relatie met de
HERE voor eeuwig en altijd is het deel van een ieder die gelooft.
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Vers 8
Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de
hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun
deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
Het contrast met de zonen van God wordt hier geschilderd: er zijn ook
‘lafhartigen’ (‘bangen’ in de Telosvertaling). Zij waren bang om de naam
van Christus te belijden in tijden van moeite en verdrukking. Geloven en
belijden staan in de Schrift op één lijn (Rm10:9v.). In het algemeen gaat deze
opsomming over ongelovigen, maar er klinkt ook in door dat het over mensen
gaan die uiterlijk zich gelovig voordeden, maar zij meegegaan met de Antichrist
en zijn praktijken. ‘Verfoeilijken’ zijn ‘gruwelbedrijvers’, het gaat hier om wat
er is gedaan in het leven, dat wat het leven heeft gekenmerkt. Moordenaars,
hoereerders, tovenaars (hart gezet op occulte zaken), dienaars van allerlei
afgoden en ‘alle leugenaars’ (in contrast met de waarheid die in Jezus is), zij
zullen worden geworpen in de poel van het vuur.

Vers 9
En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren
van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal
u tonen de bruid, de vrouw des Lams.
Het gedeelte over de eeuwige toestand is nu ten einde. Wat nu volgt is een
extra gedeelte dat ons meer inzicht wil geven in het karakter van het nieuwe
Jeruzalem en dit gezien in het duizendjarig vrederijk. Het is misschien een
beetje vreemd om nu weer ‘terug te schakelen’ naar het vrederijk, maar dit
gebeurt wel vaker in dit boek (zie bijv. bij 17:1). Het Lam (dat de regering
uitoefent in het vrederijk) wordt in dit gedeelte zeven keer genoemd, terwijl
in de eeuwige toestand alleen nog sprake is van de drie-ene God. Bovendien is
er hier weer sprake van Israël (vs12), volken en koningen van de aarde (vs24),
terwijl in de eeuwige toestand alleen nog sprake is van ‘mensen’. Er is weer
sprake van engelen, wat duidt op het vrederijk. Bovendien wordt er in vs27
over gruwel en leugen gesproken, wat in vs1-8 afwezig zal zijn. Dit vers is bijna
identiek met 17:1 waar de engel aan Johannes die andere stad toont die ook
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tegelijk wordt voorgesteld als een vrouw, namelijk Babylon, de grote hoer. Hier
wordt de bruid, de vrouw van het Lam getoond.

Vers 10
En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de
heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God;
Waar de grote hoer in de woestijn werd gezien (17:3), wordt Johannes hier
in de geest weggevoerd op ‘een grote en hoge berg’. Het is alsof de Geest wil
zeggen: dit tafereel is zeer verheven. Er wordt aangekondigd dat Johannes een
bruid zal zien, maar er wordt een stad getoond, zodat wij kunnen stellen dat
de gemeente die de bruid is van het Lam, wordt voorgesteld als het nieuwe
Jeruzalem. Hier wordt niet ‘nieuw’ genoemd, want het is nog niet de eeuwige
toestand. Het is het Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel, van God. De regering
op aarde is door het aardse Jeruzalem, terwijl de gemeente vanuit de hemel
regeren zal. De volken zullen in het licht van de gemeente leven (21:24).

Vers 11
en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar
gesteente, als de kristalheldere diamant.
De stad heeft de heerlijkheid van God. De gemeente is geroepen en bestemd
hiervoor:
En de heerlijkheid die U Mij hebt gegeven, heb Ik hun gegeven. Jh17:22
…en geloof van de waarheid, waartoe Hij u door ons evangelie ook geroepen
heeft, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. 2Ts2:14

Dit is het goud dat verderop wordt genoemd (vs18), de heerlijkheid van God
zelf. Alles wat in de Here Jezus geopenbaard werd, zal zichtbaar zijn in de stad.
De zonen van God zijn hier eindelijk geopenbaard voor de wereld (Rm8:19).
Christus wordt verheerlijkt in zijn heiligen (2Ts1:10) en de gemeente is vervuld
tot de hele volheid van God (Ef3:19).
…zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. 1Ko15:49
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Vandaar dat haar lichtglans wordt beschreven als ‘zeer kostbaar gesteente,
als een kristalheldere diamant (of: jaspissteen)’, zie 4:3 waar ditzelfde wordt
gezegd van de heerlijkheid van God m.b.t. de schepping. Het woord ‘lichtglans’
is hetzelfde woord als in Fp2:15, waar de gelovigen schijnen als lichten in deze
donkere wereld. Nu nog onvolmaakt, maar straks volmaakt:
Opdat Hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou
betonen in goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Ef2:7

De komende eeuwen slaan op het duizendjarig rijk, waar het hier ook over
gaat. De hele wereld zal dan zien hoe groot de goedertierenheid van God
geweest is over de gemeente. Zij zullen deze gelovigen zien schitteren als de
zon (zie Mt13:43). Het morele licht zal de wereld tonen wie de God en Vader
van de Here Jezus is (zie Jh17:23).

Vers 12
En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten
twaalf engelen, en namen op (de poorten) geschreven, welke zijn die van de
twaalf stammen der kinderen Israëls.
De ‘hoge’ muur typeert de scheiding die er zal zijn tussen het heilige en het
onheilige. Er zijn twaalf poorten in het Jeruzalem dat van God neerdaalt.
Poorten staan in de Bijbel in verband met regering (zie Gn19:1; Dt16:18; 25:7;
2Sm15:2-6). Er is een duidelijk verband met het regeren van de gemeente in de
duizend jaar. Er zijn twaalf engelen aan de twaalf poorten die daar als wachters
fungeren. De poorten dragen de namen van de twaalf stammen van Israël.
Dit betekent dat de poorten uitgang geven in de richting van de stammen van
Israël. De zegeningen die vanuit de gemeente uit zullen gaan, zijn in eerste
plaats bestemd voor Israël.

Vers 13
Naar het oosten waren drie poorten en naar het noorden drie poorten en
naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie poorten.
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Dit doet denken aan de situatie in Nm2. Het nieuwe Jeruzalem zal zo gelegen
zijn dat vanuit alle kanten zegen uitgaat naar Israël.

Vers 14
En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen
van de twaalf apostelen des Lams.
De gemeente is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten (Ef2:20).
De muur heeft daarom twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van
de apostelen van het Lam. We nemen aan dat Matthias de twaalfde is die in de
plaats van Judas is gekomen.
Ik zeg u, dat u (…), 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 Israël
te oordelen. Mt19:28

In totaal komen in dit gedeelte (21:12-22:2) zeven twaalftallen voor. Het getal
twaalf staat altijd in verbinding met regeren. Een reden te meer om aan te
nemen dat dit hele gedeelte de situatie beschrijft in het duizendjarig vrederijk.
Christus zal aan het hoofd van alle dingen staan, maar verbonden met de
gemeente (zie Ef1:10-11), zijn lichaam. Dit wordt in Gn1 al in type voorgesteld
als Adam en Eva samen worden gesteld over alle geschapen dingen.

Vragen over Openbaring 21:15-27
1.

Waarom wordt de stad gemeten? Vs15

2.

Wat betekent het dat de twaalf poorten twaalf parels zijn? Vs21

3.

Leven wij in de stad met gouden straten of zijn wij zelf de gouden straten?
Vs21

4.

Wat betekent ‘de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar’?
vs24

5.

Wat betekent het dat andere gelovigen in deze stad zullen wonen? Vs27
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We zijn aangeland bij het sluitstuk van het boek Openbaring. De boekrol die
het Lam in hoofdstuk 5 overhandigd kreeg is volledig geopend en de zegeningen
worden openbaar. Christus en zijn gemeente zijn uit de hemel verschenen en
het koninkrijk is opgericht. Dit is waar Ef1:10-11 over spreekt:
…om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te
brengen in Christus; in Hem, in Wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe
wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van Hem…

Op21 beschrijft het moment waar dit gedeelte over spreekt. De nieuwe hemel
en de nieuwe aarde worden beschreven in de eerste acht verzen van dit
hoofdstuk, waarna de Heilige Geest meer wil inzoomen op de plaats van de
gemeente in het duizendjarig rijk. Zij zal de schittering zijn van Christus zelf,
dat wat Hij in hen heeft bewerkt, de rechtvaardige daden van de heiligen (zie
19:8). Enerzijds is de gemeente heilig, rein en onberispelijk in het Vaderhuis
(Ef1:4), bekleed met de heerlijkheid van Christus (Jh17:22), anderzijds is het
de vrucht van de gerechtigheid (Fp1:11), van de Geest (Gl5:22) die in het
koninkrijk, op aarde tot lof van God zal zijn. Dit alles wordt voorgesteld door
het Jeruzalem dat neerdaalt van God als een stad met bepaalde afmetingen en
materialen. De heerlijkheid van God, zijn innerlijke eigenschappen van liefde,
genade, heiligheid etc. worden door de gemeente getoond op aarde.

Vers 15
En hij, die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad op te meten,
en haar poorten en haar muur.
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Meten met behulp van een meetstok duidt in de Bijbel op de innerlijke morele
kwaliteiten van dat wat gemeten wordt. In Ez40:3,5 wordt de stad Jeruzalem
van het vrederijk gemeten. In 11:1 moest Johannes het aardse Jeruzalem
opmeten tijdens de grote verdrukking, hier doet de engel ditzelfde met het
nieuwe Jeruzalem, maar ook met haar poorten en haar muur. Hij gebruikt een
gouden meetstok, hiermee aangevend dat de maat de heerlijkheid van God
zelf is waarmee gemeten wordt. Wat de heiligen van God, de gemeente hier
uitstralen, is dat wat God in hen heeft bewerkt, zoals Fp1:11 het zegt:
Vervuld met de vrucht van gerechtigheid die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid
en lof van God.

Vrucht, beloning, kronen etc. behoort bij het koninkrijk. Dit heeft te maken
met onze verantwoordelijkheid. Vaderhuis, heerlijkheid van Christus bezittend,
geliefd door God hebben te maken met de raad van God. Dit is wat Hij heeft
gedaan en zal doen op grond van het kruis.

Vers 16
En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte;
en hij mat de stad op met de stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en
haar breedte en haar hoogte waren gelijk.
Het lijkt erop dat de stad wordt voorgesteld als een kubus. Lengte, breedte
en hoogte zijn gelijk. De twaalfduizend stadiën zijn ongeveer 2220 km in elke
richting. De vraag is wat deze vorm en afmetingen nu te betekenen hebben.
De bedoeling is om de geestelijke invloed die uitgaat van de gemeente tijdens
het duizendjarig rijk te beschrijven in beeldende taal. In elke richting zien we
de stad in haar volle waarde voor de volken in het koninkrijk. Twaalf is altijd het
getal dat in verbinding staat met regering. Er zal een zegenrijke regering zijn
van de gemeente, verbonden met Christus. Ter verduidelijking: De afstanden
zijn vergelijkbaar met een kubus die de grootte heeft van de afstand van onze
woonplaats Harderwijk tot aan Madrid, en dat ook de hoogte in.
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Vers 17
En hij mat haar muur op: honderd vierenveertig el, mensenmaat, die
engelenmaat is.
Vers 12 heeft het over een grote en hoge muur, maar hier blijkt dat 144 el
(ongeveer 70 meter) niet erg hoog is in vergelijking met de grootte van de
stad. Misschien wordt de dikte bedoeld zodat de muur én hoog én dik is. Wat
betreft de merkwaardige uitdrukking ‘een maat van een mens, dat is van een
engel’ zou dit kunnen duiden op het feit dat de 144 el een maat is die mensen
kunnen begrijpen, maar die door de engel is gemeten.

Vers 18
En de bouwstof van haar muur was diamant; en de stad was zuiver goud,
gelijk zuiver glas.
Alles aan de gemeente is door God zelf bewerkt. Alles wat Hij doet is volmaakt
en gebaseerd op zijn eigen volmaakte raad (zie Ef1:12). Daarom is alles wat van
de stad beschreven wordt van kostbaar materiaal. De muur is van diamant of
jaspis. Dit is een edelsteen die een kristallen helderheid bezit. Zo is de muur
zuiver, door God zelf bewerkt. De stad, of de gemeente zelf was zuiver goud,
zoals zuiver glas. Dit duidt op de goddelijke heerlijkheid waarmee de gemeente
is bekleed (zie ook vs10) terwijl er niets verborgen is. Alles is open en volkomen
zichtbaar. De innerlijke heerlijkheid van de gemeente zal als glas zijn.

Vers 19
En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente
versierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het
derde robijn, het vierde smaragd,
Er worden twaalf edelstenen opgesomd waaruit de fundamenten van de stad
bestaat. Ez28 noemt 12 edelstenen waarin de heerlijkheid van de schepping
uitkomt en Ex28 noemt ook 12 edelstenen die in het borstschild van de
hogepriester waren gezet. Iedere gelovige zal de heerlijkheid van Christus
weerspiegelen op zijn eigen unieke manier. God doet alle dingen meewerken
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ten goede (Rm8:28) zodat een ieder die gelooft vrucht voor Hem draagt, maar
wel anders dan een ander.
Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus
Christus. Als nu iemand op het fundament bouwt: goud, zilver kostbare stenen
(…) ieders werk zal openbaar worden. 1Ko3:11-13

Vers 20
het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril,
het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde
amethist.
De edelstenen bezitten allemaal een andere kleur, waardoor de veelkleurige
wijsheid van God bekend wordt d.m.v. de gemeente in het duizendjarig
vrederijk. Hier zinspeelt Ef2:7 op:
opdat Hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou
betonen in goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Vers 21
En de twaalf poorten waren twaalf paarlen: iedere poort afzonderlijk was uit
één parel, en de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas.
De poorten staan symbool voor de zegen die aan alle kanten van de stad uitgaat
naar de volken op aarde. Israël is het kanaal op aarde, zoals we zagen in vs12,
waardoor de zegen vanuit de verheerlijkte gemeente stroomt. Deze zegen is
het bekendmaken van de heerlijkheid van de Vader. De poorten zijn allen uit
één parel. Dit symboliseert de waarde van dit getuigenis van de gemeente
voor het hart van Christus. We lezen over deze parel in Mt13:45-46:
Het koninkrijk der hemelen is eveneens gelijk aan een koopman die mooie parels
zocht; toen hij nu één zeer kostbare parel gevonden had, ging hij weg en verkocht
alles wat hij had, en kocht die.

De Here Jezus gaf zijn leven om de gemeente te verwerven en hier herinneren
de parels in de heilige stad aan. De straat kan slaan op de hoofdstraat zoals die
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er in oosterse steden waren, leidend van de poort (!) naar het paleis van de
koning. God zal wandelen in de gemeente, zoals al is aangegeven in 2Ko6:16
Ik zal onder hen wonen en wandelen…

In plaats van ‘onder’ kan beter worden vertaald met ‘in’. Wij als gemeente
zullen wandelen met Hem, aan Hem gelijk op deze straat van goud. We zijn
geroepen om in de komende eeuwen de rijkdom van zijn genade te etaleren.
…opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Ef1:12

Vers 22
En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar
tempel, en het Lam.
In het aardse Jeruzalem zal weer een tempel zijn (Ez40-44). Een tempel is er
echter niet in het Jeruzalem dat van God neerdaalt. Dit omdat een tempel
een zekere afstand suggereert tussen God en mensen. Het nieuwe Jeruzalem
symboliseert de gemeente waarin de HERE woont. Hij is zelf dus de tempel,
de heilige ‘plaats’ van de stad. ‘En het Lam’ wil zeggen: in Christus die Zich op
het kruis gaf is de heerlijkheid van de Vader openbaar geworden. Zijn liefde en
zijn heiligheid werden daar zichtbaar. Alleen via het Lam kent de gemeente de
heerlijkheid van God.

Vers 23
En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen,
want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.
De heerlijkheid van God verlicht de stad. Het is altijd via de Here Jezus dat wij
God kennen. Zo leven wij in het licht van wie hij is. Paulus zegt het zo:
Want de God die gezegd heeft: ‘Uit duisternis zal licht schijnen’, Die heeft
geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van
God in het aangezicht van Jezus Christus. 2Ko4:6

Nu zie wij de heerlijkheid van God als wij, d.m.v. de Schrift, Christus leren
kennen. Straks zal de heerlijkheid van God ons verlichten doordat wij Hem
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zullen aanschouwen. We zullen Hem zien zoals hij is (1Jh3:2). Christus bad tot
zijn Vader:
Vader, wat U Mij hebt gegeven – Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, opdat
zij mijn heerlijkheid aanschouwen die U Mij hebt gegeven…Jh17:24

Wij ontvangen de heerlijkheid van Christus, maar aanschouwen ook zijn
heerlijkheid.

Vers 24
En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen
hun heerlijkheid in haar;
De gemeente zal dit licht van de heerlijkheid van God, weerspiegelen naar
de volken toe die leven tijdens het vrederijk. Deze mensen, die sterfelijke
lichamen hebben, zullen d.m.v. de gemeente inzicht krijgen in wie de Vader is.
Als reactie brengen de volken hun ‘heerlijkheid in haar’. Zie verder onder vs26.

Vers 25
en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen
nacht zijn;
Er zal geen duisternis meer zijn in deze verheerlijkte gemeente. Er zal een
altijd doorstromende stroom van zegen zijn vanuit deze stad. Vandaar dat de
poorten nooit gesloten zullen zijn.

Vers 26
en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden.
Hemelse heiligen, de gemeente van God, zullen tijdens het duizendjarig
vrederijk in heerlijkheid verschijnen aan mensen die dan leven op aarde.
Doordat deze mensen kennis krijgen van het Lam en van de heerlijkheid van
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God, brengen zij op hun beurt heerlijkheid en eer naar (let op niet: ‘in’) de stad
door dank, eer en lof te brengen aan de Bron van al deze zegeningen.
Volken zullen opgaan naar uw licht en naar uw stralende opgang. Js60:3
…uit Seba zullen zij alle komen; goud en wierook zullen zij aanbrengen en de
roemrijke daden des HEREN blijde verkondigen. Js60:5

Vers 27
En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen
doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.
Hoewel er tijdens het duizendjarig rijk op aarde nog onreinheid zal zijn, is dit
niet het geval in deze hemelse stad, die de gemeente is. Zij is onberispelijk,
rein en gelijk aan het beeld van de Zoon van God (zie Rm8:29). Aardse mensen
leven bij het licht van deze stad, maar andere hemelse mensen, gelovigen uit
andere ‘bedelingen’ dan die van de gemeente, kunnen wel de stad binnengaan.
Hemelse zegeningen zijn ook voor de gelovigen uit het Oude Testament, zij die
geschreven staan in het boek van het leven, maar ze behoren niet tot de stad.
Ze regeren allen met Christus, maar behoren niet tot de gemeente. Ze gaan
wel de stad binnen, d.w.z. ze hebben via de gemeente bijzondere openbaring
van de heerlijkheid van God.
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Vragen over Openbaring 22:1-11
1.

Waar is ‘haar straat’? Op aarde of in de hemel? Zie vs2

2.

Duidt genezing in vs2 op fysieke of op geestelijke genezing?

3.

Waar is ‘daarin’ in vs3?

4.

Wie zijn ‘hun’ in vs4?

5.

Welke waarschuwing bevat vers 11?
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We zijn aangekomen bij het laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek. De Here
Jezus heeft de boekrol geopend, nadat de zeven zegels verbroken zijn. De
zegen van God, Christus met zijn gemeente, wordt zichtbaar als het nieuwe
Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt en de heerlijkheid van God heeft. Tijdens
het duizendjarig vrederijk zal er een heerschappij zijn van de gemeente,
vanuit de hemel, die zegen brengt via Israël aan de volken op de aarde. De
verheerlijkte gelovigen buiten de gemeente, ontvangen ook zegen doordat zij
de stad in gaan en leren wat de rijkdommen van Christus zijn.
Vers 1
En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal,
ontspringende uit de troon van God en van het Lam.
Er wordt weer iets nieuws aan Johannes getoond, na vs9 waar de stad
Jeruzalem die de gemeente voorstelt. Hier is het een rivier van water des
levens. Deze rivier ontspringt uit de troon van God en van het Lam en deze
troon is blijkens vs3 in het nieuwe Jeruzalem. Er stroomt dus zegen vanuit de
stad, vanuit de troon die daarin is. Dit doet denken aan het water dat uit de
tempel zal stromen op aarde tijdens het vrederijk:
Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis; zie, er stroomde water
onder de drempel van het huis uit, oostwaarts, want de voorzijde van het huis
was op het oosten; het water vloeide onder de rechter zijkant van het huis
vandaan, ten zuiden van het altaar. Ez47:1
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…een bron zal ontspringen uit het huis des Heren en zal het dal van Sittim
drenken. Jl3:18
Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan
naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de
winter zal dat geschieden. Zc14:8

Zal er straks op aarde een letterlijke waterbron zijn vanuit de tempel, vanuit
het nieuwe Jeruzalem zal geestelijke zegen stromen. Dit water van het leven
is het eeuwige leven, het kennen van de Here Jezus en de Vader. Het is helder
als kristal, het zuiverste leven dat denkbaar is. We zien in 21:6 dat dit al is
aangestipt en ook in het evangelie van Johannes is dit een centraal thema (zie
4:14; 7:38v.). Het Lam is de oorsprong van deze zegen, Hij is God zelf!

Vers 2
Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte
des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende;
en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.
Vermoedelijk stroomt de rivier over de straat van goud. Aan weerszijden van
zowel de straat als de rivier staat het geboomte des levens. Dit geboomte is
het kruis, waar de zegen zijn begin vindt. Zoals in Gn2 er vier stromen en twee
bomen zijn, is er hier maar van beiden één. Twaalfmaal per jaar is er vrucht,
wat symbolisch spreekt over de enorme zegen die uitgaat voor de gemeente.
Er zal meer en meer worden geleerd en genoten van de Here Jezus en van zijn
werk aan het kruis. De bladeren van de bomen spreken van de zegen die naar
de volken uitgaat die op de aarde leven. Christus zal de Bron van leven zijn, en
er zal geen oorlog, geen onenigheid meer zijn tussen mensen. Er zal vrede zijn
en dat duizend jaren lang. Christus is de Bron van al deze zegen, via het ‘hout’,
dat is het kruis.

Vers 3
En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal
daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren,
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Er zal geen enkele vervloeking meer zijn. De verheerlijkte gemeente kent enkel
nog het leven, dat is de Zoon van God. Hij zal regeren en alles bepalen en zijn
slaven zullen Hem dienen (Telosvertaling). Dit woord betekent een eredienst
verrichten zoals priesters dit in de tempel deden (zie Rm12:1; Hb9:1,6). Wij
zullen voor eeuwig Hem op deze manier dienen.

Vers 4
en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.
Het ‘zien van het aangezicht’ van God en het Lam heeft de betekenis van
een dienaar die voor een koning dienst doet en zo diens aangezicht ziet.
Het betekent dus niet dat wij God zullen zien, maar Hem zullen dienen zoals
dienaren in de directe tegenwoordigheid van een koning doen.
Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig deze dienaren van u, die gedurig in uw dienst
staan, die uw wijsheid horen. 1Kn10:8

Bovenstaande uitspraak is van de koningin van Seba die de heerlijkheid van
Salomo aanschouwt en juist zijn dienaren gelukkig prijst. Zo zal het ook straks
zijn als de volken zien hoe de positie van de gemeente is tijdens het vrederijk.
Hier wordt de naam van het Lam gezien op de voorhoofden van de gelovigen
die tot die stad behoren. Niet het teken van het beest, maar het leven van het
Lam kenmerkt deze mensen.

Vers 5
En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of
licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als
koningen heersen tot in alle eeuwigheden.
We vonden in 21:23 al opmerkingen over het licht in de stad. Dit vers is bijna
een herhaling van wat daar staat. Dat er geen nacht is hadden we ook al in
21:25. Het licht, de wijsheid, de waarheid en waarachtigheid is de HERE zelf.
De gemeente zal heersen als koningen ‘tot in alle eeuwigheden’, dus ook
nadat de duizend jaren van vrede voorbij zijn. Christus geeft dan dit koninkrijk
over aan de Vader. Het koninkrijk van de Zoon des Mensen, Christus Jezus, zal
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duizend jaar duren. Maar als de Zoon van God zal Hij eeuwig heersen en de
gemeente zal hierin met Hem verbonden zijn. Hier eindigt het profetische deel
van het boek Openbaring.

Vers 6
En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de
God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten
te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
We komen nu tot de epiloog van het boek Openbaring. Er volgt een bevestiging
van de engel dat al de woorden van de profetie van dit boek ‘getrouw en
waarachtig’ zijn. Voor de verdrukte gelovigen uit de eerste eeuw was dit
een enorme bemoediging. Ze leden, maar zouden regeren met Christus (zie
Rm8:17)! Zo is ook voor alle gelovigen vandaag, die op de één of andere manier
lijden, deze profetie een troost en een hoop op de heerlijkheid van God (zie
Rm5:2). Hier word de HERE de ‘God van de geesten der profeten’ genoemd.
Geen enkele profetie is ooit door een mens voortgebracht:
Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar
heilige mensen van Godswege hebben, door de Heilige Geest gedreven,
gesproken. 2Pt1:21

Er volgt een herhaling van 1:1 dat dit alles spoedig moet gebeuren.

Vers 7
En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek
bewaart!
Leek in vs6 de engel aan het woord te zijn, hier is het Christus. Voor de gemeente
van Christus kan Hij ieder moment komen om haar tot zich te nemen. Er is een
bijzondere zegen beloofd voor iedere gelovige die Hem verwacht en dus de
woorden van Openbaring (het boek is profetie) bewaart. Een gelovige die Hem
verwacht, is een waakzame gelovige!
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Vers 8
En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord
en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij
toonde, om te aanbidden.
Johannes noemt zichzelf hier als ooggetuige en degene die de woorden van
de profetie van dit boek uit de eerste hand heeft vernomen. Hij werpt zich
neer aan de voeten van de engel, net als in 19:10. Dit is misschien dezelfde
engel, want ook deze is één van de zeven engelen die de zeven schalen hadden
(zie 17:1; 19:10). Johannes is zo onder de indruk dat hij de boodschapper wil
aanbidden. Voor de tweede keer wordt dit vermeld en wij moeten lering
trekken uit deze dingen. Mensen zijn werktuigen van de Heer en verdienen
nooit een overmatige vorm van bewondering. Wij zouden ook de leer kunnen
aanbidden, in plaats van de Here Jezus zelf.

Vers 9
Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en
van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek
bewaren; aanbid God!
Dit is bijna hetzelfde vers als 19:10. Het verschil is dat hier de aanvulling op ‘uw
broeders’ is ‘de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren’
terwijl dit in 19:10 is ‘die het getuigenis van Jezus hebben’. Zoals ik al heb
betuigd bij de bespreking van 1:1 is ‘dienstknecht’ hier niet ‘een gelovige’,
maar iemand die de woorden van dit boek bewaart, een overwinnaar. Er wordt
aan Johannes gezegd dat Hij God moet aanbidden.

Vers 10
En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet,
want de tijd is nabij.
We vinden hier het tegenovergestelde als in Dn12:4:
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Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de
eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

In de tijd van Daniël waren de dingen van de eindtijd nog verborgen. Nu we
dichter bij dit einde gekomen zijn, is er steeds meer onthulling van wat er
staat te gebeuren. De afgelopen honderdvijftig jaar is het profetisch inzicht
toegenomen en is de komst van de Heer weer helder verkondigd in vele kerken
en gemeenten. De tijd is nabij!

Vers 11
Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler;
wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij
worde nog meer geheiligd.
Hoe meer we komen bij de komst van de Here Jezus, hoe meer we
een tegenstelling zien binnen de christenheid, van rechtvaardigen en
onrechtvaardigen. Zij die Christus verwachten heiligen hun leven:
En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is. 1Jh3:3

Zij die de profetie van dit boek niet bewaren, zijn niet bezig met de komst
van Christus. Zij doen nog meer onrecht, d.w.z. dat zij zich openbaren als
wettelozen. De eindtijd zal steeds duidelijker dit onderscheid laten zien. Nu
al ‘openbaart’ Christus zich in hen die Hem verwachten en ‘openbaart’ de
Antichrist zich in hen die uiterlijk Christus mogen belijden, maar innerlijk de
duisternis liefhebben. ‘Nog meer geheiligd’ betekent: nog meer afgezonderd
zijn van het kwaad en nog meer de innerlijke eigenschappen vertonen van
Christus.

352

Openbaring 22:1-11

Vragen over Openbaring 22:12-21
1.

Zijn ‘zij’ uit vs14 de gemeente?

2.

Wat is ‘buiten’ in vs15?

3.

Er is in vs16 sprake van een engel. Spreekt alleen deze engel dan in dit
boek of zijn het er meerdere?

4.

Wat betekent het dat men toevoegt aan de woorden van de profetie van
dit boek? Zie vs18

5.

Kan iemand nog verloren gaan nadat hij gelooft heeft? Zie vs19
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We zijn aangekomen bij het laatste gedeelte van dit Bijbelboek. We vinden
hier een soort epiloog van het boek, maar eigenlijk ook van de hele Bijbel!
Christus is gekomen, de vijanden zijn overwonnen, de gemeente is als het
nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel neergedaald en vertoont de heerlijkheid
van God. De volken vinden genezing en alle dingen zijn vernieuwd op de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nog een laatste maal richt de Here Jezus
zich tot de lezers om hen op te roepen getrouw te zijn en vol te houden.
Vers 12
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat
zijn werk is.
De Heer benadrukt nog eens zijn spoedige terugkomst (zie ook in 3:11;
22:7,20). Veel mensen, ook gelovigen vinden dit ‘spoedig’ niet relevant meer.
Het duurt allemaal veel te lang, al minstens tweeduizend jaar, en de Heer is
er nog niet! Toch spreekt de Bijbel vaak over de spoedige komst van de Here
Jezus.
Want nog een zeer korte tijd en Hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Hb10:37

De tweeduizend jaar zijn voor de gelovigen die uitzien naar Hem toch een ‘korte
tijd’. De Heer verbindt zijn wederkomst hier met loon. Dit is tot vertroosting
van hen die leden onder de keizers. Iedere gelovige die in verdrukking leeft
mag weten dat als Christus komt, hij vertroost wordt terwijl zijn verdrukkers
hun loon ontvangen. Dit is ook de gedachte van 2Ts1:7:
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...daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te
vergelden, en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de
Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, in vlammend vuur.

De gelovigen zullen beloond worden voor hun volharding terwijl ieder die niet
in Christus heeft geloofd, onder vlammend vuur van zijn oordeel zal vallen.
‘Naar zijn werk is’ betekent dat er ook gerechtigheid zal zijn in het oordeel voor
de ongelovigen.

Vers 13
Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
We vonden deze uitspraak van de Here Jezus ook al in 1:8 en 21:6. Voor de
bespreking van deze termen verwijs ik naar die plaatsen. Al Gods innerlijke
wezenskenmerken zijn geopenbaard in Jezus Christus. God heeft gesproken
in de Zoon (Hb1:1). Deze is de ‘eerste’, Schepper (Ko1:15v.) en de ‘laatste’, de
Voleinder van alle dingen.

Vers 14
Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het
geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
Er wordt een bijzondere zegen aangekondigd voor hen die hun ‘lange kleren’
(Telosvertaling) wassen. Dit is het volkomen rein zijn door het vergoten bloed
van het Lam, zoals we ook hebben gelezen in 7:14. Hier is het woord ‘wassen’
een voortgaande handeling, zodat het ook slaat op de wandel. Het betreft
een voortdurende houding van het ‘volgen van het Lam’ (14:4). Een mens is
verantwoordelijk om het aanbod van Gods genade aan te nemen, terwijl ook
waar is dat iedere gelovige is voorgekend en voorbestemd. In dit vers ligt de
nadruk op de verantwoordelijkheid en is er dus ook sprake van een beloning.
Dit is het recht op de boom des levens, Christus Zelf, die in alle eeuwigheid de
Bron zal zijn van het leven. Er is ook een ingaan in de stad, dat is de verheerlijkte
gemeente, zoals we uitvoerig hebben gezien in hoofdstuk 20. Dit zijn zij die niet
tot de gemeente behoren, maar er wel mogen binnengaan (zie ook bij 21:27).
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Vers 15
Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de
afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.
Er is vandaag een opkomende leer dat er geen eeuwigdurende straf bestaat.
Hier zien we dat er een groep mensen is buitengesloten van iedere zegen. Dit
zijn de honden (in Dt23:18 een mannelijke prostituee; in Fp3:2 een boosdoener
in het algemeen), tovenaars, hoereerders, etc. We zagen in 21:8 ook al een
dergelijke opsomming. Deze mensen zijn niet alleen ‘buiten de stad’, maar
ook in de poel van het vuur die voor eeuwig zal branden van vuur en zwavel
(zie Jd:13). Zij hebben de leugen liefgehad, tijdens de grote verdrukking in
de persoon van de Antichrist en het Beest, maar in alle tijden in afgoderij en
ongerechtigheid. Ze zullen hun loon hiervoor ontvangen.

Vers 16
Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de
gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende
morgenster.
De Mens Jezus, die op deze aarde werd veracht en uitgespuwd, is nu de
verhoogde Heer. Hij heeft zijn ‘engel’ of ‘boodschapper’ gezonden om dit boek
Openbaring aan Johannes door te geven. In 22:6 zagen we dat God deze engel
heeft gestuurd, zodat ook hier weer blijkt dat Jezus God is. De gemeenten
hebben het nodig dat hun hart vertroost wordt door gewezen te worden op de
Here Jezus. Daarom volgt er gelijk ‘Ik ben’. Hier is Hij de wortel (Js11:1,10) en
het geslacht (Zoon) van David. Hij heeft recht op de troon in Jeruzalem, zodat
alle zegeningen voor Israël en de volken worden vervuld in en door Hem. Hij
is de Koning van Israël en de Heer der Heren. Hij is de ‘blinkende morgenster’
(zie 2:28 en de aantekeningen daar).

Vers 17
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie
dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.
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De Geest is gezonden om Christus te verheerlijken (Jh16:14) en de Geest is het
die ons verlangen naar zijn komst in ons en in de gemeenten wil bewerken.
Hij roept ‘Kom’. De bruid (de gemeente) zegt, geleid door deze Geest ook
‘Kom’ (niet ‘spoedig’ want dat zegt de Heer). Wij verwachten Hem als de
morgenster, die straalt voordat de zon opgaat. we verwachten Hem iedere
dag, en niet, zoals velen vandaag verkondigen in of na de grote verdrukking.
Een waakzame gemeente verwacht haar bruidegom en is klaar voor zijn komst.
‘Wie het hoort’, iedere gelovige individueel zegt ook ‘Kom’. Dan volgt er voor
de allerlaatste keer in de Bijbel een oproep aan een ieder die nog niet gelooft:
neem het water des levens om niet, gratis, voor niets.
O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en
eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij
geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan?
Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed
verlustige. Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u
een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David. Js55:13

Vers 18
Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort:
Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in
dit boek beschreven zijn;
Het is treffend dat aan het einde van de Bijbel een waarschuwing is
opgenomen om niets toe te voegen aan dit Bijbelboek. Het is opvallend hoe
het boek Openbaring is bekritiseerd. Maar deze waarschuwing geldt heel het
geschreven Woord. We vinden dit vaker:
Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar
bevonden wordt. Sp30:6
Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de
geboden van de Here, uw God, onderhoudt, die ik u opleg. Dt4:2
Al wat ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden; gij zult daaraan niet toedoen,
noch daarvan afdoen. Dt12:32

Voortdurend zien we dat mensen het door God geïnspireerde Woord
aanvallen, veranderen, etc. Zie Gl1:6 waar Paulus een vervloeking uitspreekt
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over een ieder die een ander evangelie verkondigt. Vandaag worden daarnaast
openlijk menselijke gedachten toegevoegd over redding, Gods gerechtigheid,
genade etc. die tegen Gods Woord ingaan. Deze vrijzinnige gedachten zijn zeer
schadelijk en hier worden de plagen aangezegd aan een ieder die ze uit. Het
zijn namelijk uitingen van een opstandige, gevallen en verdorven geest.

Vers 19
en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God
zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad,
welke in dit boek beschreven zijn.
Toevoegen of afnemen, het is beiden verwerpelijk. Gods gedachten zijn
geopenbaard in de Schrift. Het zijn gedachten ‘aangaande zijn Zoon’ (Rm1:3).
Profetie is, zoals we zagen bij 19:10, altijd het getuigenis van Jezus. Afnemen
van de woorden van de profetie betekent afnemen van de heerlijkheid van
Christus. Mensen die zich hier schuldig aan maken worden afgesneden van het
geboomte des levens. Dit betekent niet dat gelovigen alsnog verloren kunnen
gaan, maar dat de aangereikte redding in Christus, en de daarbij behorende
zegen (zie vs14) aan zo iemand voorbijgaat.

Vers 20
Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!
Christus geeft het voor laatst zijn oproep dat Hij spoedig zal komen. Aan Hem
is het laatste woord over Wie de hele Bijbel gaat. Hij is de Hoofdpersoon.
De gemeente antwoordt ogenblikkelijk met : Amen, kom Here Jezus! Iedere
geestelijke gelovige verlangt naar zijn wederkomst.

Vers 21
De genade van de Here Jezus zij met allen.
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De overschrijvers hebben het laatste vers van de Bijbel (niet geheel toevallig?)
in talloze varianten overgeschreven. Dit boek begon als een brief en eindigt
als een brief. In de moeilijke tijden die er zijn en nog gaan komen, heeft de
gemeente boven alles de genade van de Here Jezus nodig. Zoals Paulus het aan
zijn geestelijk kind Timotheüs aanraadde:
Jij dan, mijn kind, sterk je in de genade die in Christus Jezus is. 2Tm2:1

Petrus roept ons op in deze genade op te groeien (2Pt3:18). De Bijbel besluit
met de wens dat deze genade met ons zal zijn tot op de dag dat Hij komt om
ons tot Zich te nemen.
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