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1 – HET BOEK OPENBARING

Openbaring 1

De naam van het boek
1 Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de die-
naren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft  zijn 
engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2 Johan-
nes maakt bekend wat God gesproken heeft  en waarvan Jezus Christus heeft  
getuigd; dit heeft  hij allemaal gezien. 3 Gelukkig is wie dit voorleest, en geluk-
kig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. 
Want de tijd is nabij. Aan de zeven gemeenten 4 Van Johannes, aan de zeven 
gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, 
en van de zeven geesten voor zijn troon, 5 en van Jezus Christus, de betrouw-
bare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de 
aarde. Aan hem die ons liefh eeft  en ons van onze zonden heeft  bevrijd door 
zijn bloed, 6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft  en ons heeft  gemaakt tot 
priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in 
eeuwigheid. Amen. 7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen 
hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zul-
len over hem weeklagen. Ja, amen. 8 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de 
Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ 
9 Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door 
Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het eiland 
Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. 10 Op de 
dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, 
die klonk als een bazuin 11 en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een 
boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, 
Tyatira, Sardes, Filadelfi a en Laodicea.’ 12 Ik draaide me om, om te zien 
welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 
13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een 
lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn hoofd en zijn 
haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlam-
mend vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als 
het geluid van geweldige watermassa’s. 16 In zijn rechterhand had hij zeven 
sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht 
schitterde als de felle zon. 
17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn 
rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18 
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Ik ben degene die leeft ; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik 
heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 19 Schrijf daarom op wat 
je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 20 Dit is de betekenis 
van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden 
lampenstandaards: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, 
en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf. (NBV)

1 Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft  om zijn 
dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de 
zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft  te kennen gege-
ven. 2 Deze heeft  van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus 
Christus, alles wat hij gezien heeft . 3 Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen 
de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want 
de tijd is nabij. 4 Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: 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, 5 en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstge-
borene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons lief-
heeft  en ons uit onze zonden verlost heeft  door zijn bloed 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. 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. 8 Ik ben de alfa 
en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt de Almachtige. 
9 Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Konink-
rijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het 
woord Gods en het getuigenis van Jezus. 10 Ik kwam in vervoering des geestes 
op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een ba-
zuin, 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 Filadelfi a en naar Laodicea. 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, 13 en te midden van de kandelaren iemand 
als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan 
de borsten omgord met een gouden gordel; 14 en zijn hoofd en zijn haren 
waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; 15 en zijn 
voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn 
stem was als een geluid van vele wateren. 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. 
17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn 
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rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laat-
ste, 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. 19 Schrijf 
dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal. 
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. (NBG)

Openbaring van Jezus Christus. (vers 1) Grieks: apokalupsis. Het werkwoord 
dat hierbij hoort is apokaluptoo. Het is een samengesteld woord. Het is 
samengesteld uit de woorden apo en kalupto. Het voorvoegsel apo heeft  een 
aantal betekenissen: Het maakt scheiding, het spreekt van oorsprong (waar 
iets vandaan komt), terwijl het ook kan gaan over een reden. Het werkwoord 
kaluptoo betekent omhullen, bedekken zelfs: het moeilijk maken iets te leren 
kennen. Het woord apokalupsis betekent echter onthullen, openleggen wat 
bedekt is, bekendmaken, laten zien, onthullen wat tevoren onbekend was, 
manifestatie, verschijning.

Letterlijk betekent het: het wegnemen van de sluier. Het gordijn wordt ge-
opend. Wat werd door de sluier bedekt? Wat er binnenkort gebeuren moet. 
NBG: Wat spoedig moet geschieden. (vers 1)

Het woordje ‘moeten’ valt op. De nadruk valt erop. Wat hierna in dit boek 
staat opgeschreven, kan niet meer gewijzigd worden. De toekomstige ge-
beurtenissen staan vast. Het heeft  geen zin om God te bidden, dat Hij Zijn 
programma zal wijzigen!

Hij heeft  zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johan-
nes. NBG: ...welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht 
Johannes heeft  te kennen gegeven.

Laten meedelen / te kennen gegeven
Hier staat het Griekse werkwoord semainoo. Het komt van het woord sema, 
dat ‘merk’ betekent. Het werkwoord betekent:

a. een teken geven, door een teken duidelijk maken
b. meedelen, te kennen geven.

Als een toneelstuk
Om het een beetje begrijpelijk te maken zou je kunnen zeggen dat het gaat 
om het volgende:
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We zitten met z’n allen in het theater. Het doek is nog gesloten. We weten dat 
er achter het doek allerlei bewegingen zijn. We wachten tot het doek open-
gaat en dan krijgen we het toneel en het toneelstuk te zien. Het boek Open-
baring is als het ware een toneelstuk in 7 bedrijven:

Hoofdstuk 1 De inleiding, waarin verteld wordt over wie het gaat, 
wanneer alles zich afspeelt.

Hoofdstuk 2 en 3 De tijd vanaf Jezus’ hemelvaart tot aan Zijn wederkomst 
in de lucht, waarin het voornamelijk gaat over de tijd 
van de Gemeente van Jezus Christus op aarde.

Hoofdstuk 4,5 Het toneel verplaatst zich naar de hemel. De Gemeente 
van de Here Jezus wordt in de hemel opgenomen en 
krijgt als het ware een korte rondleiding door de hemel.

Hoofdstuk 6-19 we zijn weer terug op de aarde en krijgen in allerlei 
uitbeeldingen te zien hoe het op aarde zal zijn tijdens de 
grote verdrukking. Ook zien we aan het slot dat de he-
mel weer open gaat en dat de Here Jezus als Redder van 
het volk Israël naar de aarde komt.

Hoofdstuk 19:6-10  neemt ons mee naar de hemel, waar de bruiloft  van het 
Lam plaats heeft . Daarna lezen wij in hoofdstuk 19:11-21 
dat Jezus uit de hemel naar de aarde komt als Overwin-
naar. Aansluitend vertelt hoofdstuk 20:1-6: terwijl de 
profeet Jesaja al heel veel geschreven had over het toe-
komstige Messiaanse vrederijk, kan het boek Openba-
ring volstaan met een korte scene over die toekomstige 
periode. Jesaja had niet verteld hoe lang dit rijk zou 
duren. Dat wordt ons nu verteld: 1000 jaar. Ook wordt 
ons duidelijk dat dit rijk pas komt bij de wederkomst van 
de Here Jezus. Het is dus onmogelijk dat wij nu in het 
vrederijk zouden leven.

Hoofdstuk 20:7-15  geeft  de slotakte, waarin wij het grote en laatste oordeel 
zien dat zowel over satan als over alle ongelovigen ge-
veld wordt. Nu pas, en niet eerder, gaan satan en mensen 
naar de hel.

Hoofdstuk 21-22 er komt een vernieuwde aarde, waarop God weer aanwe-
zig zal zijn en Zijn heerlijkheid overal gezien zal worden.
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De ‘afzender’ van de Openbaring
„Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de diena-
ren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft  zijn 
engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes.” (:1)

God heeft  aan de Here Jezus verteld wat er gaat gebeuren. De Here Jezus 
heeft  dit weer aan ‘Zijn’ engel doorgegeven. Deze engel heeft  het weer aan 
Johannes verteld. Johannes vertelt het in dit boek aan ons.

Een bijzondere vermelding:
Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook dege-
nen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weekla-
gen. Ja, amen. ‘Ik ben de alfa en de omega, ‘zegt God, de Heer, ‘ik ben het die 
is, die was en die komt, de Almachtige.’ (Op. 1:7,8)

De alfa en de omega worden hier verbonden aan de tekst van Zacharia 12:10 
dat allen Hem zullen zien. De alfa en de omega zijn de eerste en de laatste 
letter van het Griekse alfabet. Wat heeft  dat met Zacharia 12:10 te maken? 

In onze vertaling van Zacharia 12:10 staat in de NBG: Zij zullen hem aan-
schouwen, die zij doorstoken hebben. 

In de NBV staat: Over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen.

De Joden lezen hier: Zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben.

Het woordje ‘mij’ dat hier staat, bestaat uit twee letters: de Aleph en de Tev. 
Deze twee letters zijn de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfa-
bet. Eigenlijk laat de combinatie met Openbaring 1 ons nu zien, dat hier in 
Zacharia 12:10 al gezegd wordt, dat de Joden Hem zullen zien die de eerste 
en de laatste is, de aleph en de tev, de alfa en de omega.

Zó horen wij de Here Jezus dan even later tegen Johannes zeggen: Ik ben de 
eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft ; ik was dood, maar ik leef, nu en 
tot in eeuwigheid. (:17,18)

‘Link’ met profetieën uit Oude Testament
Het eerste deel van de Bijbel – het Oude Testament – toont weinig of geen 
hoop voor de wereld; wel voor het volk Israël. De wereld raast voort naar een 
geweldige catastrofe, waarbij de goddelozen hun eeuwige straf zullen krijgen 
en de rechtvaardigen hun eeuwige loon. In het Nieuwe Testament zien wij 
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dat onder deze rechtvaardigen met name de mensen gerekend worden die 
oprecht in de Here Jezus geloven.

Hoewel er weinig echte citaten uit het Oude Testament in het boek Openba-
ring staan, zijn er wel ca. 500 indirecte verwijzingen naar boeken als Exodus, 
Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël en Zacharia.

De opening van het boek Openbaring lijkt op een stukje uit de profetie van 
Daniël:

Maar er is een God in de hemel die mysteries onthult. Hij heeft  koning Ne-
bukadnessar laten weten wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren. De 
droom en de visioenen die tijdens uw slaap in u opkwamen, waren deze: 
Tijdens uw slaap, majesteit, kwamen gedachten bij u op over wat er in de 
toekomst gebeuren zal; hij die mysteries onthult, heeft  u laten weten wat de 
toekomst zal brengen. Dit mysterie is mij onthuld, niet door enige wijsheid die 
ik op anderen voor zou hebben, maar opdat ik de uitleg aan de koning zou 
overbrengen en u zou begrijpen wat er in uw hart omgaat. (Daniël 2:28-30)

Afzender en eerste geadresseerden
1.  Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. (:4) Het zijn de zeven 
gemeenten die in hoofdstuk 2 en 3 speciaal worden aangesproken.

2. ...en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de 
doden, de heerser over de vorsten van de aarde. (:5)

De Openbaring heeft  nu 2 afzenders gekregen: Johannes en de Here Jezus 
tezamen.

De eerste geadresseerden zijn zeven gemeenten in Klein-Azië, dat is het 
huidige Turkije. Daar waren vroeger christelijke gemeenten. Nu zijn er is-
lamitische moskeeën. Met het zwaard hebben de islamieten de christenen 
verdreven, gedood en tot moslims gemaakt. Dát doet de islam!

Speciale boodschap: Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen 
hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zul-
len over hem weeklagen. Ja, amen. (:7)

Het woord dat hier met ‘aarde’ vertaald is, kan ook als ‘ land’ vertaald wor-
den. Het woord dat hier met ‘volken’ vertaald is, kan ook als ‘stammen’ ver-
taald worden.
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Dit vers kan dus ook als volgt gelezen worden: Alle stammen in het land (dat 
is: Israël) zullen over hem weeklagen. [De woorden ‘op’ en ‘in’ staan niet in 
de Griekse tekst.] Hier wordt Zacharia 12:10 geciteerd. Zacharia spreekt over 
het volk Israël bij de komst van de lijdende Messias. Het kan eigenlijk niet 
anders of er moet hier sprake zijn van de 12 stammen die in het land Israël 
(zullen) wonen! Nu zal het volk ook de koninklijke Messias zien!

De Joden zijn degenen die in de profetieën worden aangesproken als de 
mensen die door hun zonden de Messias hebben doorstoken. De Joden zul-
len Hem zien en herkennen en als gevolg daarvan tot inkeer komen en heel 
erg wenen. Zacharia maakt ook duidelijk dat het de mensen uit Israël zijn 
die om Hem zullen wenen: Zacharia 12:8-14 (en 13:1) - hij noemt zelfs de 
Joodse families.

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met 
een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en 
over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om 
een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste 
zoon. Op die dag zal men in Jeruzalem zo luid weeklagen als er in de vlakte 
van Megiddo wordt geweeklaagd om Hadad-Rimmon. Het hele land zal 
rouwen: de nakomelingen van David en die van Natan, de nakomelingen van 
Levi en die van Simi, 14 en alle overige families, elke familie afzonderlijk en de 
vrouwen steeds afzonderlijk van de mannen. (Zacharia 12:10-14)

Opdracht
Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 
(1:19) Met deze woorden wordt aangegeven waarover het in het boek Open-
baring gaat. Het gaat niet over het verleden, maar over heden en toekomst. 
Dat wil zeggen: over de tijd dat de Gemeente van de Here Jezus op aarde is 
tot aan Zijn komst in de lucht; dat is het ‘heden’. Vervolgens over wat daarna 
zal geschieden; dat is de ‘toekomst’.

Dit ‘heden’ wordt beschreven in de hoofdstukken 2 en 3. Deze hoofdstuk-
ken eindigen met een ‘gesloten deur’ (zie 3:20). De Here Jezus staat buiten 
een groot deel van de kerk. Hij is er buitengesloten. Hij roept en klopt om 
binnen gelaten te worden, maar velen houden Hem buiten de deur van hun 
leven.

De ‘toekomst’ wordt beschreven in de volgende hoofdstukken. Deze begin-
nen in hoofdstuk 4 met een geopende deur. Dat is het beeld van de Gemeen-
te die dan in de hemel wordt opgenomen. Ook is er een zaligspreking voor 
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wie dit boek later zal lezen en wie naar de voorlezing ervan zal luisteren. 
Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich 
houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.

De tijd is nabij. Dat is de tijd van de vervulling van wat in dit boek aan pro-
fetie verteld wordt.

Het luisteren naar de voorlezing verwijst naar het verleden, toen de boek-
drukkunst nog niet bestond. Belangrijke Bijbelse (met de hand overgeschre-
ven) boeken werden in de samenkomsten voorgelezen en de mensen luister-
den ernaar. Dit luisteren naar het voorlezen houdt in onze tijd in, dat je zelf 
een Bijbel hebt en dat je zelf het woord van God leest.

Datum
Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus 
met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het eiland Pat-
mos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag 
van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die 
klonk als een bazuin. (Op. 1:9,10)

NBG: Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren.

HSV: Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een 
luide stem, als van een bazuin.

NBV: Ik geraakte in geestvervoering op de dag van de Heer.

Het is begrijpelijk dat velen denken dat Johannes zijn gezichten op een zon-
dag gekregen heeft . Velen spreken immers over de zondag als over ‘de dag de 
Heeren’.

De zondag als ‘de dag des HEEREN’ bestond echter nog niet in de tijd van 
Johannes. Hij kan dus niet naar de zondag verwezen hebben. Johannes ver-
wees naar de dag des HEEREN, dat is de dag in de toekomst als Gods oorde-
len over de aarde zullen komen.

Op die dag zal de HEER van de hemelse machten zich keren tegen ieder die 
hoogmoedig is en trots, tegen ieder die zich verheven acht – ze worden verne-
derd! (Jesaja 2:12)
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Weeklaag! Want de dag van de HEER is nabij, de dag van ondergang die komt 
van de Ontzagwekkende! Daarom trillen alle handen en verweekt ieders hart 
van angst. (Jesaja 13:6,7)

De dag van de HEER breekt aan, meedogenloos, grimmig, in brandende 
toorn. Het land zal in een woestenij veranderen, de zondaars die er wonen 
verdelgt hij. De sterren aan de hemel geven geen licht meer, sterrenbeelden do-
ven uit, de zon is verduisterd als ze opkomt, het licht van de maan is verdwe-
nen. Dan laat ik de wereld boeten voor haar slechtheid, de goddelozen voor 
hun verdorvenheid. Ik breek de trots van hoogmoedigen, hooghartige tirannen 
verneder ik. (Jesaja 13:9-11)

O angstwekkende dag! Nabij is de dag van de HEER, de dag van ondergang 
die komt van de Ontzagwekkende! (Joël 1:15)

Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van dreigende, donkere 
wolken. Als het morgenlicht over de bergen, zo nadert een groot en machtig 
volk, zoals er nooit tevoren is geweest of ooit nog zal zijn tot in het verste na-
geslacht. Hun voorhoede is een verterend vuur, hun achterhoede een verzen-
gende vlam; als de tuin van Eden ligt het land voor hen, achter hen blijft  een 
kale woestijn. Niets en niemand kan ontkomen. (Joël 2:2,3)

De Hoofdpersoon
Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven 
gouden lampenstandaards, en daartussen iemand die eruitzag als een mens. 
Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 
Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen 
waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. 
Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechter-
hand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend 
zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. (Op. 1:12-16)

In de tabernakel stond vroeger maar één gouden menora (Exodus 25:31-
40). In de tempel van Salomo stonden 10 menora’s (1 Kronieken 28:15), die 
later naar Babylon zijn weggevoerd (Jeremia 52:19). Johannes zag echter in 
de tempel zeven gouden kandelaars of menora’s. De zeven menora’s zijn het 
beeld van de 7 gemeenten uit vers 11. Johannes zag als het ware een geopen-
de tempel. Dat moet de tempel in de hemel zijn geweest.

Wij begrijpen de bedoeling: gemeenten moeten het licht van de Here Jezus 
verspreiden! Tussen de kandelaars – dus in het heilige van de tempel – zag 
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Johannes ‘iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang ge-
waad en had een gouden band om zijn borst.’ (1:13)

In de tempel mochten alleen priesters komen, dus ook de hogepriester. Wat 
ziet Johannes? Hij ziet iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in 
een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Hij ziet de ‘cohen 
hagadol’, de hogepriester. Johannes ziet iemand die er uitziet als een mens, 
maar toch geen mens is. Wij kennen maar één hogepriester in het hemels 
heiligdom: de Here Jezus. Geen mens, maar de Zoon van God. Zie de He-
breeënbrief.

Johannes ziet de Here Jezus niet zoals Hij was toen Hij op aarde rondliep, 
maar zoals Hij nu als hogepriester in de hemel is en hoe Hij als de grote 
Overwinnaar naar de aarde zal komen:

Zijn hoofd en zijn haren waren wit al witte wol of als sneeuw, en zijn ogen wa-
ren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn 
stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand had 
hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. 
Zijn gezicht schitterde als de felle zon. (1:14-16)

Hij heeft  niet de bruine huid en het donkere haar van de mensen in het 
Midden-Oosten. Hij ziet er heel anders uit: als een hemels wezen. Denk aan 
de verheerlijking op de berg: Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en 
diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 
Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en 
zijn kleren werden wit als het licht. (Mattheüs 17:1,2)

Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. (1:15) Dit is een 
vaker voorkomende uitdrukking voor stemmen in de hemel: Toen zag ik dit: 
het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend 
mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. Ik 
hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige 
watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat muzikan-
ten maken die op de lier spelen. (Op. 14:1,2)

Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige water-
massa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, 
de Almachtige, heeft  het koningschap op zich genomen.’ (Op. 19:6)

De profeet Ezechiël had een ongeveer gelijkklinkende ervaring gehad: Toen 
nam de man mij mee naar de oostpoort. En daar, vanuit het oosten, zag ik de 
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God van Israël in al zijn luister verschijnen, met een geluid als het gebulder 
van de zee, en de aarde straalde ervan. (Ez. 43:1,2)

De juiste houding
Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn 
rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik 
ben degene die leeft ; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb 
de sleutels van de dood en van het dodenrijk.’ (Op. 1:17,18)

Dit ‘vallen’ van Johannes moet u niet verwarren met het zogenaamde ‘vallen 
in de geest’, dat in sommige kringen beoefend wordt.

Johannes zag de Goddelijke heerlijkheid. Wie kan dan blijven staan? Denk 
aan Jesaja: Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een 
mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen 
heeft . En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse mach-
ten, gezien.’ (Jesaja 6:5)

Zo ook Ezechiël: En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saf-
fi er, en daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens. Vanaf 
wat zijn lendenen leken te zijn naar boven toe zag ik iets dat glansde als wit 
goud en door iets als vuur omgeven was, en naar beneden toe zag ik iets als 
vuur, omgeven door een stralende gloed. Zoals de boog die bij regen verschijnt 
in de wolken, zo zag die gloed eruit. Dit was de aanblik van de stralende 
verschijning van de HEER, en toen ik dit alles zag, wierp ik me voorover op de 
grond. (Ez. 1:26-28)

De Heer in actie
Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn 
rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik 
ben degene die leeft ; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb 
de sleutels van de dood en van het dodenrijk. (Op. 1:17,18)

1. Hij legde Zijn rechterhand op mij. De Heer raakte Zijn knecht aan, met 
Zijn heilrijke rechterhand. ‘Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees 
niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen 
met mijn onoverwinnelijke rechterhand.’ (Jesaja 41:10)

2. Hij zei: Wees niet bang. Johannes zal gaan ontdekken, dat het einde 
niet is in de grote wereldcatastrofe, waar vroeger ook al velen bang 
voor waren, niet een eeuwig oordeel voor de gelovigen, maar in een 
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nieuwe aarde, waar God Zelf weer zal wonen, net zoals Hij vroeger in 
de Hof van Eden een bezoek bracht aan Adam. God zal alle tranen 
drogen van Zijn bedroefde kinderen. Hij zal hen uit de duisternis 
overbrengen in Zijn heerlijk licht. Ja, Hij zal hen tot licht zijn.

a) Wees niet bang, wees niet bang voor de toekomst, want die is in de 
hand van de Heer.

b) Wees ook niet bang voor de Heer als Hij je Heiland is. Er rust een 
bijzondere hand op je schouder: een doorboorde hand, met het 
teken dat Jezus je Redder is.

3. Hij heeft  de sleutels van de dood en het dodenrijk: Ik ben degene 
die leeft ; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb 
de sleutels van de dood en van het dodenrijk. (Op. 1:18) Sleutels in 
de Bijbel zijn het symbool van macht en gezag. En ik zeg je: jij bent 
Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het 
dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels 
van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend 
verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde 
ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn. (Mattheüs 16:18,19)

De bedoeling hiervan is dat de Here Jezus de doden uit het dodenrijk kan 
bevrijden, zoals Hij deed bij Lazarus en bij de jongeling uit Naïn.

De boodschap voor ons is: de dood heeft  niet het laatste woord! Ik heb als 
voorganger met velen bij een graf gestaan, waar wij een dierbare achterlieten. 
Altijd weer heb ik gezegd: ‘De dood heeft  niet het laatste woord.’

Jezus heeft  het eerste en het laatste woord, voor u, voor mij en voor onze 
doden!
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2 – BRIEVEN AAN ZEVEN GEMEENTEN

Openbaring 2:1-7

De eerste brief
1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze:
‘Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven 
gouden lampenstandaards verblijft : 2 Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en 
standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die bewe-
ren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. 3 
U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te 
verslappen. 4 Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 
5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt 
en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen be-
rouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. 6 Het pleit echter voor u dat 
u net als ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt. 
7 Wie oren heeft , moet horen wat de eest tegen de gemeenten zegt. Wie over-
wint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.’ (NBV)

1 Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze: 
Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de 
zeven gouden kandelaren wandelt: 2 Ik weet uw werken en inspanning en 
uw volharding 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 3 en gij hebt volharding en hebt verdragen om 
mijns naams wil en gij zijt niet moede geworden. 4 Maar Ik heb tegen u, dat 
gij uw eerste liefde verzaakt hebt. 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. 
6 Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat. 
7 Wie een oor heeft , die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie over-
wint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs 
Gods is. (NBG)

De hoofdstukken 2 en 3 vertellen van zeven gemeenten van de Here Jezus. 
Zijn dit slechts leuke illustraties in het boek, die eigenlijk niets met de open-
baring van Jezus Christus te maken hebben? Hebben deze brieven geen pro-
fetische betekenis en zouden ze net zo goed in een ander Bijbelboek geplaatst 
kunnen worden, of hebben zij, net als de rest van het boek Openbaring ook 
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profetische betekenis? Als wij de vraag op deze manier stellen, zal ieder wel-
denkend mens moeten erkennen, dat het niet anders kan, of de brieven aan 
de zeven gemeenten hebben ook profetische betekenis. Maar welke profeti-
sche betekenis hebben zij?

• Hoofdstuk 1 van de Openbaring vertelt van de Here Jezus, die de toe-
komstige gebeurtenissen gaat besturen. 

• Hoofdstukken 2 en 3 gaan over de toekomst van de Gemeente op aar-
de. Wij lezen aan de hand van zeven verschillende gemeenten hoe de 
Gemeente van Jezus Christus zich zal ontwikkelen vanaf haar ontstaan 
op de Pinksterdag in Jeruzalem tot aan de wederkomst van de Here 
Jezus, als Hij Zijn Gemeente opneemt in de hemelse heerlijkheid.

• Hoofdstukken 4 en 5 beschrijven de toekomst van de Gemeente in de 
hemel. 

• Hoofdstukken 6-19 beschrijven de toekomstige gebeurtenissen van 
Israël en de wereldse volken. 

Er staan profetieën in de Bijbel, die niet te begrijpen waren toen ze uitge-
sproken en opgeschreven werden. Pas nadat ze in vervulling waren gegaan, 
bleek hun profetische betekenis. Zo is het ook met de profetische betekenis 
die wij in de zeven gemeenten zien. Na het ontvangen van deze profetieën 
was het niet duidelijk op welke tijden of perioden zij betrekking zouden heb-
ben. Pas nadat wij bijna 2000 jaar kerkgeschiedenis achter de rug hadden, 
konden wij, terugkijkend, ineens iets bijzonders zien. Nu kijken wij terug en 
ontdekken, dat de zeven brieven de verschillende perioden van de geschiede-
nis van Jezus’ volgelingen op aarde beschrijven, vanaf haar ontstaan tot aan 
de wederkomst van de Heer. Zo zullen wij deze tijd ook bestuderen.

Zeven brieven
Zeven is het getal van de volheid. Daarom lezen wij over zeven gemeenten, 
zeven brieven, zeven engelen van de gemeenten, zeven visioenen, zeven 
geesten, zeven kandelaren, zeven sterren, zeven zegels, zeven kronen, zeven 
hoornen, zeven ogen van het Lam, zeven engelen met trompetten, zeven 
donderslagen, zeven koppen van het beest, zeven plagen en zeven bergen.

De 7 brieven staan allemaal in de tegenwoordige tijd. Ze zijn gezonden aan 
de gemeenten die reeds in Openbaring 1:11 genoemd waren.
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Er is een grote mate van overeenkomst tussen de zeven brieven. Ze hebben 
allemaal een opening in de betekenis van: “Hier is een boodschap van de 
Here Jezus aan deze gemeente.” 

Vervolgens staat in elke brief iets bijzonders over de Here Jezus. Deze ka-
rakteristieken gaan terug naar wat in hoofdstuk 1:12-18 al over Hem gezegd 
was. 

In iedere brief worden bijzonderheden over de gemeente gezegd. De ge-
meente wordt geprezen (met uitzondering van Laodicea) en/of afk eurend 
toegesproken (met uitzondering van Smyrna en Filadelfi a). De fouten van de 
gemeente worden genoemd. 

De Heer doet beloft en speciaal voor hen die de overwinning in de geestelijke 
strijd behalen.

Iedere brief eindigt met een uitspraak die wij kennen uit de evangeliën: wie 
oren heeft , die hore... Er moet geluisterd worden!

Aan de engel van de gemeente...
Alle brieven zijn aan een persoon gericht: aan de engel van de gemeente. Het 
Griekse woord voor ‘engel’ is: angelos of aggelos. Letterlijk vertaald is een 
angelos: een boodschapper, een gezant, iemand die gezonden is, een engel, 
een boodschapper van God. Wij als lezers moeten zelf kiezen of we hier een 
hemelse gezant willen zien, of een aardse boodschapper.

Er zijn mensen die denken, dat hier de beschermengelen van de gemeenten 
bedoeld zijn. Als dit het geval zou zijn, dan zou de ene engel de boodschap 
aan de volgende engel doorgeven. Nog vreemder wordt het, dat Johannes 
dan brieven zou sturen aan hemelse engelen. Het is duidelijk dat het woord 
engel dat hier gebruikt wordt, geen goede vertaling is. De brieven zijn niet 
aan hemelse engelen gericht.

Anderen denken dat hier de voorgangers van de gemeenten bedoeld zijn, zo-
als wij die kennen. Er is echter niet één ander geval bekend in de Bijbel, dat 
voorgangers in de gemeenten met ‘engelen’ aangesproken zouden worden. 
Wat is de juiste betekenis van het woord ‘angelos’? 

De gemeenten die Johannes aanschrijft , zijn Joods-christelijke gemeenten, 
die nog in de traditie van de synagoge staan. Het hele boek Openbaring 
ademt een Joodse sfeer. Om het boek te kunnen begrijpen, zullen wij steeds 
weer terug moeten naar het jodendom en het Oude Testament.
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Het Griekse woord ‘angelos’ is de vertaling van het Hebreeuwse woord ‘ma-
lak’. Het betekent vertegenwoordiger, boodschapper, bode, engel. We komen 
in de Bijbel zelfs iemand tegen die dit woord als naam had: Maleachi. Zijn 
Hebreeuwse naam luidt: “Malakkiej”, dat is: “Mijn bode” of “Mijn bood-
schapper”. Er is geen mens die denkt dat deze man een hemelse engel was. 

Waar in de Bijbel komen wij in de synagoge de malak (de ‘engel’ uit Open-
baring 2) tegen?

Markus 5:22 Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam 
naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer.

Lukas 8:41 Er was ook een man onder hen die Jaïrus heette, een leider van 
een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem 
mee te gaan naar zijn huis,

Markus 5:22 NBG: En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met 
name Jairs; en Hem ziende, viel hij aan Zijn voeten,

Lukas 8:41 NBG: En ziet, er kwam een man, wiens naam was Jairus, en hij 
was een overste der synagoge; en hij viel aan de voeten van Jezus, en bad 
Hem, dat Hij in zijn huis wilde komen.

Wie zijn/waren de leiders in de synagoge?
1. De archisunagoges. Dit Griekse woord is bij ons vertaald als: overste van 
de synagoge. Hij is de vaste leider van de synagoge. Het was zijn plicht de 
lezers of leraren in de synagoge uit te zoeken, de toespraken van de sprekers 
te controleren, en erop toe te zien dat alles met waardigheid plaatsvond en in 
overeenstemming was met het voorvaderlijk gebruik overeenkomstig de wet 
van Mozes. Ook zorgde hij ervoor dat er werd gebeden. Hij werd ook wel 
overste of opziener van de synagoge genoemd. De Bijbel leert dat Jaïrus deze 
functie had.

2. De shaliach hatzibboer, ook wel de malak hatzibboer genoemd. Deze 
Hebreeuwse titel verwijst naar de leider in de synagoge die in het Grieks ‘de 
engel van de gemeente’ genoemd wordt. Uit het Hebreeuws betekent deze 
titel: “bode (denk aan: engel!) van de gemeente”. Hij is de afgezant van de 
gemeente. De eerste shaliach (afgezant) die wij in de Bijbel tegenkomen was 
Eliëzer, die door Abraham werd gestuurd om een vrouw voor Izaäk te vin-
den.
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De Shaliach tzibboer is degene die de gemeente leidt bij de openbare gebe-
den. In het Hebreeuws is hij de “Joodse juridische afgezant van de gemeen-
te”. Hij is ook de chazan, de voorzanger van de gemeente. Hoewel iedere 
Joodse man vanaf 13 jaar kan functioneren als Shaliach Tzibboer, wordt 
meestal gekozen voor de man met de mooiste stem en de beste kennis van 
de Joodse gebeden, die in het Joodse gebedenboek (de Siddoer) staan.

In de Bijbelse tijd was hij de man die bij ‘de ark’ in de synagoge staat. In 
de Bijbelse tijd hadden de gewone mensen vaak geen kennis van de Joodse 
gebeden. Daarom was er één man die de gebeden zong, waarna de gemeente 
het ‘amen’ uitsprak. In latere tijden, toen mensen de gebeden konden lezen, 
bleef de functie gehandhaafd en zong de gemeente met de voorzanger mee.

De shaliach Tzibboer staat in de gemeente bijna alsof hij door God Zelf ge-
zonden is, als hij in zijn gebedsmantel als in een hemels gewaad de gemeente 
leidt in de gebeden. Hij leidt de gemeente in de weg van genade en gebeden. 
Hij is de drijvende kracht in het sociale en welzijnswerk van de gemeente. 
Volgens het befaamde Joodse werk, de shoelchan Aroech (Orah Hayyim, 53) 
moet een Chazan iemand zijn die de zonde mijdt. Hij moet een goede repu-
tatie hebben, ook al in zijn jeugd. Hij moet eerlijk zijn en goede kennis bezit-
ten.

De Shaliach Tzibboer van iedere gemeente ontvangt nu een belangrijke 
brief van de Here Jezus. Hij is verantwoordelijk dat de brief in de gemeente 
gelezen en uitgelegd wordt. Hij moet deze zo duidelijk mogelijk voorlezen. 
Vandaar Openbaring 1:3, zalig wie voorleest. Vandaar dat wij in 1 Timotheüs 
4:13 lezen: In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen 
uit de Schrift , op de prediking en het onderricht. Uit dit alles blijkt, dat de ze-
ven gemeenten in Openbaring 2 en 3 nog Messiaanse gemeenten zijn, d.w.z. 
gemeenten van christen-Joden.

De plaats van de Here Jezus in de gemeenten
Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven 
gouden lampenstandaards verblijft . (2:1)

Het is opmerkelijk, dat elke brief begint met een bijzondere uitspraak van de 
Here Jezus. In de brief aan de gemeente te Ephese zegt de Heer, dat Hij alle 
voorgangers nog in Zijn hand heeft . Ook wandelt Hij nog tussen alle kande-
laren. Alle gemeenten zijn nog kandelaren van de Heer; zij verspreiden Zijn 
licht. 
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Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze: dit zegt Hij, die de zeven sterren in 
zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. (Op. 
2:1, zie ook 1:13,16). 

De kandelaar staat nog op zijn plaats (Op. 2:5) en er wordt met geen woord 
gesproken over satan in deze gemeente. De tijd van 30 tot 100 na Christus 
is de tijd van de kerk die trouw de Here Jezus volgt en dient en niet afdwaalt 
naar de weg van satan.

Dit is een bijzondere bemoediging voor de gelovigen als zij in hun diensten 
samenkomen. Hoewel de Here Jezus aan de ene kant in de hemel is, is Hij 
ook bij ons in onze diensten aanwezig. Hoewel Hij voor ons menselijk oog 
onzichtbaar is, wandelt Hij tussen de mensen die aanwezig zijn door. Dit 
houdt in, dat wij tijdens onze diensten ons bewust moeten zijn van Zijn aan-
wezigheid. 

De Heer weet iets van iedere engel der gemeente
Ephese
Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: 
Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven 
gouden lampenstandaards verblijft : Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en 
standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die be-
weren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. 
U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te 
verslappen. (2:1-3)

Smyrna
Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: 
Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft : Ik weet van 
de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u 
belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij 
Satan horen. (2:8,9)

Pergamum
Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: Dit zegt hij die het scher-
pe, tweesnijdende zwaard heeft : Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans 
troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet 
verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in 
uw stad, waar ook Satan woont. (2:12,13)
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Tyatira
Schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira: Dit zegt de Zoon van God, 
die ogen heeft  als vlammend vuur en voeten als brons: Ik weet wat u doet, hoe 
liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer dan 
vroeger. (2:18,19)

Sardes
Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes: Dit zegt hij die de zeven gees-
ten van God en de zeven sterren heeft : Ik weet wat u doet; overal wordt be-
weerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. (3:1)

Filadelfi a
Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfi a: Dit zegt hij die heilig en 
betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft  – wanneer hij opendoet, kan 
niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen: Ik weet wat u doet. 
Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem 
kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat 
ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. (3:7,8)

Laodicea
Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt Amen, de trouwe 
en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: Ik weet wat u doet, hoe 
u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw 
bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. (3:14-16)

Steeds horen wij dat Jezus zegt: Ik weet...

In 5 brieven klinkt een verwijt
Ephese
Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van 
welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer 
als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw 
lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de 
praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt. (2:4-6)

Pergamum
Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van 
Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, 
waardoor ze heidens off ervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. 
Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van 
de Nikolaïeten. (2:14,15)
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Tyatira
Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar 
gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het 
eten van heidens off ervlees verleidt. En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om 
te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te 
geven. Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende 
storten, tenzij ze met haar breken; haar kinderen zal ik laten sterven aan een 
dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseff en dat ik het ben die hart en ziel van 
de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. (2:20-
23)

Sardes
Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want 
ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. (3:2)

Laodicea
U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U 
beseft  niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. (3:17)

Alle brieven eindigen met een beloft e voor geestelijke overwinnaars en met 
een oproep om goed te luisteren naar wat de Heer tegen deze gemeenten zegt

Zeven gemeenten
Ephese beschrijft  de geschiedenis van de gemeente van de Heer zoals wij die 
herkennen uit de kerkgeschiedenis van de eerste eeuw. 

Smyrna beschrijft  de geschiedenis van de gemeente van de Heer zoals wij 
die herkennen uit de kerkgeschiedenis van de tweede eeuw. In deze tijd ho-
ren wij over ernstige vervolging van christenen.

Pergamum beschrijft  de geschiedenis van de gemeente van de Heer zoals wij 
die herkennen uit de kerkgeschiedenis van de derde tot de achtste eeuw. In 
deze tijd wordt de algemene christelijke kerk de staatskerk. De evangelische 
gemeenten die niet bij de katholieke kerk horen, horen hier niet bij. 

Tyatira beschrijft  de geschiedenis van de gemeente van de Heer zoals wij die 
herkennen uit de kerkgeschiedenis van de achtste tot de 15e eeuw. De paus 
krijgt grotere macht en de staatskerk vervalt. 

Sardes beschrijft  de geschiedenis van de gemeente van de Heer zoals wij 
die herkennen uit de kerkgeschiedenis van de vijft iende tot de negentiende 
eeuw. Naast de Rooms Katholieke kerk met zijn grote macht, komt nu het 
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protestantisme, met ook zijn grote macht. Het protestantisme dat zo veelbe-
lovend was begonnen raakt nu ook in verval.

Filadelfi a beschrijft  de geschiedenis van de gemeente van de Heer zoals wij 
die herkennen uit de kerkgeschiedenis van het eind van de negentiende eeuw 
tot de twintigste eeuw. Een deel van de gemeente beleeft  een herleving. 

Laodicea beschrijft  de geschiedenis van de gemeente van de Heer zoals wij 
die herkennen uit de kerkgeschiedenis van de twintigste eeuw tot heden. In 
feite gaat het nu voor een groot deel over een naamchristendom. 

De gemeente te Ephese
Kenmerken van die tijd, zoals in deze brief beschreven, zijn zowel positief 
als negatief. De positieve kenmerken zijn: er is sprake van inspanning, vol-
harding en het niet verdragen van de kwaden. Zij hebben de valse profeten 
op de proef gesteld (Op. 2:2,3). Er waren mensen die zeiden dat zij apostelen 
waren, terwijl dat niet het geval was (zie 2:9 en 3:9). Ook hebben zij de wer-
ken van de Nikolaïeten gehaat (2:6). De grimmige wolven waarover Paulus 
sprak (Handelingen 20:29,30) heten hier Nikolaïeten. Zie het vorige hoofd-
stuk. 

Een ernstig verwijt
Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van 
welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer 
als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw 
lampenstandaard van zijn plaats. (2:4,5)

Vorige vertaling: Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.

Ze zijn hun eerste liefde kwijt - en dat ligt nooit aan de mensen zelf, zo zeg-
gen zij. Dat is kenmerkend voor mensen die dit zeggen. Het ligt aan een 
ouderling, aan de voorganger, aan zijn preken, aan de keuze van de liederen, 
aan de muzikale begeleiding. Het ligt aan van alles, maar nooit aan het hart 
en de instelling van de mens zelf.

Christenen verliezen hun eerste liefde door verschillende oorzaken:

1. Ze hebben een onbeleden zonde en volharden daarin.

2. Ze zijn ongehoorzaam aan een opdracht die zij van God hebben ontvan-
gen, zoals zij gelezen hebben in de Bijbel. Ze doen alsof zij doof zijn voor 
het spreken van God in Zijn Woord.
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3. Zij zijn nalatig geworden in het persoonlijk contact met God. Ze hebben 
het zo druk met allerlei bezigheden, dat er geen tijd meer is om de Bijbel 
te lezen of te bidden. Je zou denken dat ze de Bijbel in de hand zouden 
hebben of een foldertje om uit te delen, maar ze hebben alleen nog steeds 
hun mobieltje in hun hand. 

De brieven aan de 7 gemeenten vertellen ons dat we overwinnaar moeten 
zijn in ons geestelijk leven, maar zij lijden de nederlaag. Ze leggen zich neer 
bij hun karakter. “Ik ben nu eenmaal zo”, zo zeggen zij.

1. De één is leugenachtig als Jacob.
2. De volgende is onverschillig als Ezau.
3. Een ander is slap als Aäron.
4. De volgende is heft ig en met zichzelf ingenomen zoals Petrus was.
5. Weer een ander is net zo fel als Johannes eens was, die niet voor niets 

‘zoon des donders’ genoemd werd.
6. Je kunt ook onwillig en ontrouw zijn zoals Jona was.
7. Je kunt net zo vasthouden aan al het aardse als de rijke jongeling.

Als je op één van deze mensen lijkt – en er zijn er meer te noemen – dan lijk 
je inderdaad op iemand uit de Bijbel. Maar je bent een geestelijke loser, geen 
overwinnaar.

Er is een weg terug
Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt 
en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen be-
rouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. (Op. 2:5 NBV)

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. (2:5 NBG)

Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe 
en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. (2:16 NBV)

Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen 
hen voeren met het zwaard mijns monds. (2:16 NBG)
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3 – BRIEVEN AAN ZEVEN GEMEENTEN

Openbaring 2:8-11

De gemeente te Smyrna
8 Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt hij die de eerste en 
de laatste is, die dood was en nu leeft : 9 Ik weet van de ellende en de armoede 
waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door 
mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen. 10 Wees 
niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de 
duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien 
dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, 
dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven. 11 Wie oren heeft , moet horen 
wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood 
geen schade ondervinden. (NBV) 

8 En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna: dit zegt de eerste en de 
laatste, die dood geweest is en levend geworden: 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. 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. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. 11 Wie 
een oor heeft , die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal 
van de tweede dood geen schade lijden. (NBG)

De uitleg van de brieven
Hoewel velen het hele boek Openbaring als ‘symboliek’ opvatten, doen wij 
dit niet. Wij geloven dat de gehele Bijbel letterlijk opgevat dient te worden, 
tenzij de Bijbel duidelijk aangeeft  dat het om beelden gaat. Dat is in dit boek 
bijvoorbeeld het geval als er gesproken wordt van ‘ licht als de zon’ en ‘een 
stem als een bazuin’ en ‘als de pijn van een schorpioen’. 

Er is verschil van mening over wat de bedoeling van deze zeven brieven is:

1. Sommigen menen, dat deze brieven telkens een periode uit de geschie-
denis van het volk Israël beschrijven, dus uit het verleden. De brief aan 
Ephese zou dan de periode uit de woestijn beschrijven. De volgende 
brieven zouden telkens een volgende periode behandelen. Gezien het 
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feit, dat de Here Jezus in deze brieven beschreven wordt naar aanleiding 
van zijn plaats en positie in de toekomst, lijkt dit mij onjuist.

2. Anderen menen, dat de brieven een periode in de eindtijd behande-
len en ons zouden vertellen, dat er in de eindtijd in het huidige Turkije 
weer christelijke gemeenten zouden ontstaan. Dat zou dan dwars in-
gaan tegen wat wij nu zien in onze tijd. De geest van de islam die ook 
in Turkije aanwezig is, maakt het haast onmogelijk dat er weer grote en 
bloeiende gemeenten in dat gebied zullen ontstaan.

3. Velen gaan bij de uitleg ervan uit, dat de brieven staan tussen de inlei-
ding uit hoofdstuk 1 en de beschrijving van de hemel na de opname van 
de gemeente in hoofdstuk 4, en daarom de geschiedenis van de gemeen-
te van Jezus Christus behandelen in de verschillende perioden vanaf de 
eerste Pinksterdag tot aan de dag van Jezus’ wederkomst.

Voor ons is m.i. belangrijk, dat wij de 7 brieven niet alleen in een bepaald 
tijdperk plaatsen, maar dat wij de boodschap van alle 7 brieven goed tot ons 
laten doordringen. Zoals woorden uit het Oude Testament in de eerste plaats 
slechts tot het volk Israël kunnen zijn gesproken, zoals de woorden van de 
Here Jezus in de eerste plaats tot de Joden zijn gesproken, en dit alles bij de 
uitleg ook niet over het hoofd gezien worden mag, zo moeten al deze woor-
den uit de hele Bijbel met hun boodschap ook ons hart bereiken!

Het gaat in deze brieven niet alleen over gemeenten in een bepaalde tijd, ze 
hebben ook een boodschap voor ons in deze tijd. In alle tijden zijn en waren 
er gemeenten die trouw de Heer dienden en gemeenten die het spoor van de 
Bijbel kwijt waren. In alle tijden zijn er gelovigen geweest die vervolgd wer-
den. Terwijl wij in Nederland geloofsvrijheid hebben (hoe lang nog?), wor-
den Joden in Amsterdam gepest. Antisemitisme kun je in ieder land vinden, 
behalve in Israël. In Israël is zelfs geloofsvrijheid voor alle christenen.

Christenen in Syrië nu
Christenen in Syrië vluchten massaal voor intimidatie, moord en verkrach-
ting door fundamentalistische moslims. Een half miljoen van de 2 miljoen 
christenen is inmiddels hun huis kwijt of uit Syrië gevlucht. Gevreesd wordt 
dat binnenkort geen christen meer te vinden is in het land. Christenen zijn 
een makkelijke prooi omdat ze welvarend zijn en geen milities hebben die 
hen verdedigen. Mensen zijn vanwege hun christen-zijn mishandeld of ver-
moord. De gevluchte christenen voelen zich in de algemene vluchtelingen-
kampen ook niet veilig. Deze christenen willen pas terug naar hun land als 
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Assad weer stevig de touwtjes in handen heeft , want zij hebben geen enkel 
vertrouwen in een moslimbewind, waar de rebellen op uit zijn. De meesten 
spreken zelfs lovend over Assad.

Zeven brieven
Er is een opmerkelijke overeenkomst tussen het feit dat er 7 brieven in het 
boek Openbaring staan en de brieven die Paulus aan 7 gemeenten geschre-
ven heeft .

Paulus schreef aan de gemeenten in de volgende steden / gebieden:

1. Rome
2. Corinthe
3. Galatië
4. Ephese
5. Philippi
6. Colosse
7. Th essalonica

Terwijl Paulus zijn brieven schreef onder de leiding van de Heilige Geest, 
schreef Johannes zijn 7 brieven onder de leiding van de Here Jezus. Let op, 
dat alle brieven in het boek Openbaring in de tegenwoordige tijd staan, alsof 
ze allemaal voor ons vandaag zijn!

Opmerkelijk is ook, dat er 7 keer een bijzondere vermelding van de Here 
Jezus is, die dan ‘het Lam’ genoemd wordt:

1. Het bloed van het Lam (5:8,9; 7:14; 12:11).
2. De toorn van het Lam (6:16).
3. Het boek des levens van het Lam (13:8; 21:27).
4. De bruiloft  van het Lam (19:7).
5. De bruid van het Lam (21:9).
6. De apostelen van het Lam (21:14).
7. De troon van het Lam (22:3).

Een lijdende gemeente
De naam “Smyrna” is verwant aan mirre, bitterheid, lijden en wijst op ver-
volging en dood. De gemeente van Smyrna spreekt van een gemeente die 
vervolgd zal worden en veel zal moeten lijden. Het is de tijd die omstreeks 
het jaar 100 begonnen is en omstreeks het jaar 313 eindigde.
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In oude geschrift en wordt Apollos, die in Romeinen 16:10 genoemd wordt 
en die in Christus beproefd gebleken is als eerste voorganger genoemd. Latere 
voorgangers waren Polycarpus, Irenaeus en Ignatius.

Kenmerkend voor de gemeente te Smyrna zijn verdrukking en armoede, 
evenals gelasterd worden door hen die zeggen, dat zij joden zijn, maar het 
niet zijn. In werkelijkheid zijn zij een “synagoge” van satan. 

Het is de vraag of wij hier moeten denken aan afvallige joden, of aan chris-
tenen die zich uitgeven voor joden, maar geen echte joden zijn. Het is de 
vraag of wij het woord synagoge moeten laten slaan op het gebouw van de 
joden, of dat het gewoon het gebouw is, waarbij de synagoge hier het ge-
bouw van de christenen is. Zie hiervoor ook Openbaring 3:9. In Openbaring 
2:2 ging het over mensen die zeiden, dat zij apostelen waren, maar het niet 
waren. Hiermee werd niet bedoeld, dat een aantal echte apostelen zich niet 
als apostelen gedroeg. Hiermee werd bedoeld, dat er mensen waren, die geen 
apostelen waren, maar toch deden alsof zij apostelen waren. Zo lijkt het ook, 
dat er in de kerk mensen kwamen, die deden alsof zij joden waren, maar 
geen joden waren. 

Wie de geschiedenis van de kerk kent, zal hier mogelijk denken aan de leer 
die de kerk binnenkwam, waarbij de kerk beweerde in de plaats van Israël 
te zijn gekomen. De kerk leerde, dat God de joden terzijde geschoven had en 
dat de kerk nu het ware Israël was. Het is dus zeer goed mogelijk om hier al 
te denken, dat de Heer tevoren bekend maakte, dat een deel van de kerk zou 
gaan beweren, dat zij het uitverkoren volk was, dat in de plaats van de joden 
gekomen was en de kerk het ware Israël was. De Heer maakt dan duidelijk, 
dat Hij deze leer afwijst!

Waar gaat dit over?
...belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar 
bij Satan horen. (2:9)

1. Ik weet dat er mensen zijn die hier graag willen lezen dat geen enkele 
Jood God liefh eeft  en dat ze allemaal van God los zijn en bij satan horen. 
Maar dat staat er niet. Er staat hier dat er in Smyrna Joden zijn die zich 
hieraan schuldig maken. Het gaat niet over alle Joden.

2. Het gaat hier over mensen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het in we-
zen niet zijn. Dit betekent dat het echt over Joden gaat, het kan ook gaan 
over bepaalde christenen die zich uitgeven voor het geestelijke Israël. Ze 
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zeggen dat ze het nieuwe, geestelijke Israël zijn, ze zeggen dat zij nu Joden 
zijn, maar ze zijn het niet. Ze horen bij de synagoge van satan.

3. Er kunnen zowel in de Joodse synagoge als in de christelijke synagoge 
– die wij tegenwoordig ‘kerk’ noemen – mensen zitten, die horen bij de 
synagoge van satan, bij de kerk van satan. Daar waar Gods Woord uit-
gelegd wordt zoals mensen het zelf graag willen horen of waar de Here 
Jezus niet meer als Zoon van God gepredikt wordt, daar is een synagoge 
van satan en een kerk van satan.

We kennen verschillenden van hen ook in onze dagen in de kerk. De één 
matigt zich aan dat hij een gezalfde apostel is, de ander dat hij een gezalfde 
profeet is. De één zegt nog steeds dat zijn kring het geestelijk Israël is en de 
ander zegt dat de Heilige Geest nu met een nieuwe boodschap door hem tot 
de gelovigen spreekt.

De Mormonen beweren dat zij het ware Israël zijn, de Brits-Israël beweging 
beweert dat de Engelsen de verloren 10 stammen zijn. Zo waren er in de 
voorbije tijd ook veel evangelische predikers die Israël hadden afgeschreven 
en hun eigen beweging zagen als het ware Israël. 

Vervolging en lijden
De eerste periode van vervolging brak aan over de christenen. Deze periode 
van vervolging eindigde met het edict van Milaan in 313.

Op 23 februari 155 werd de bisschop van Smyrna, Polycarpus (± 70-155), 
op 86-jarige leeft ijd levend verbrand. Dit gebeurde op de helling, dat is de 
“pagos”. Kort daarna was de helling rood van bloed, toen 1500 christenen de 
marteldood stierven. Slechts enkele dagen later stierven nog eens 800 gelovi-
gen.

De christenen konden aan de vervolging ontkomen als zij een korrel wierook 
off erden voor de keizer (dat is: voor het beeld van de keizer) en de keizer 
“heer” noemden. De christenen gebruikten het Griekse woord ‘kurios’, dat 
‘heer’ betekent, al voor de Here Jezus en zij weigerden dit woord ook voor de 
keizer te gebruiken. Zo moesten de christenen kiezen tussen de Here Jezus 
en de keizer. Het ging om de vraag, wie hun Heer was, wiens volgelingen 
zij wilden zijn. Zo was in deze tijd het woord Wees getrouw tot de dood (Op. 
2:10) bijzonder van toepassing op de christenen. Terwijl deze christenen 
beslist niet in de alles overtreff ende grote verdrukking leefden, was er in hun 
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tijd toch al een zware verdrukking, die een duidelijk beeld is van de komen-
de grote verdrukking.

Zouden wij ook zó trouw zijn?

Wie terugdenkt aan deze christenen, die vaak naakt en weerloos in de 
arena stonden, waar de uitgehongerde leeuwen zich op hen wierpen, wie in 
gedachten hen daar biddend ziet staan, elkaar steunend en bemoedigend, 
wachtend op een verschrikkelijke dood, wie terugdenkt aan de christenen 
die als fakkel moesten dienen in de tuinen van keizer Nero, wie terugdenkt 
aan de christenen die op een hete stoel geroosterd werden of aan een kruis 
de marteldood stierven, wie in gedachten de joelende menigte op de tri-
bunes hoorde als de christenen moesten sterven, wie terugdenkt aan al die 
verschrikkingen, wordt stil. Als je ziet welke off ers deze mensen moesten 
brengen, kun je je afvragen waar wij ons soms druk om maken als wij den-
ken dat wij ook al off ers voor het werk van de Heer brengen. Deze mensen 
toonden op een heel bijzondere manier, dat hun geloof geworteld en gegrond 
was. Zij toonden, dat zij echt grote liefde voor hun Heer hadden.

Een verdrukking van “tien dagen”
In deze brief is sprake van een verdrukking van tien dagen. Het getal 10 
spreekt van een bepaalde volheid. Het wil zeggen, dat er een fl inke verdruk-
king zal komen. Het wil ook zeggen, dat het een korte periode van verdruk-
king zal zijn.

Gods beloft e luidt: U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor men-
sen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten 
wordt beproefd: hij geeft  u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar 
kunt doorstaan. (1 Corinthe 10:13)

Een haast onvoorstelbare uitspraak: Verheug u hierover, ook al moet u nu tot 
uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echt-
heid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat 
toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft  u lof, eer en roem wan-
neer Jezus Christus zich zal openbaren. (1 Petrus 1:6,7)

Dat is de weg gaan van de Here Jezus, waarvan geschreven is: … denkend 
aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken 
door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechter-
zijde van de troon van God. (Hebreeën 12:2)
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Wát zijn er door de eeuwen heen veel christenen vermoord vanwege hun 
geloof.

• Ze zijn vermoord door de Romeinse keizers.
• Ze zijn vermoord door mensen van andere kerken.
• Ze zijn vermoord door islamieten.
enz.

• Ze zijn belasterd door ongelovigen, die hen belachelijk maakten.
• Ze zijn belasterd door tegenstanders uit hun eigen midden.

Het lijkt voor de hand te liggen, dat er sprake is van één periode, die 10 da-
gen zal duren. Toch worden deze woorden mogelijk anders bedoeld. Het kan 
zijn dat met de tien dagen, tien perioden van verdrukking bedoeld worden. 
In de tijd van 64 tot 310 is er namelijk sprake van 10 grote en zware vervol-
gingen voor de christenen. De vervolgingen vonden plaats onder de volgende 
Romeinse keizers:

1. Nero (64-68)
Toen er een grote brand in Rome uitbrak, waarvan zelfs aangenomen wordt 
dat Nero deze zelf weleens aangestoken zou kunnen hebben, kregen de 
christenen meteen de schuld. Zij zouden de stad in brand gestoken hebben. 
Meteen klonk het door de straten: “Christiani ad leones”, dat is: “De christe-
nen voor de leeuwen.” In deze periode zijn ook de apostelen Petrus en Paulus 
de marteldood gestorven.

De christenen werden voor de wilde dieren gegooid, in kokende olie gewor-
pen, verdronken, verbrand en gekruisigd. In die tijd trokken de christenen 
zich terug in de catacomben en werd het woord “Maranatha” het wacht-
woord voor de geheime bijeenkomsten van de christenen. “Maranatha” 
(“Onze Heer komt” of “Kom, Heer”) werd de roep van verlangen van de 
christenen naar de wederkomst van de Here Jezus.

2. Dominitianus (±90-95)
Keizer Dominitianus vreesde, dat het christendom een gevaar voor de staat 
was. Zelfs leden van de keizerlijke familie, die tot het christendom overge-
gaan waren, werden verbannen of gedood.

3. Trajanus (104-117)
Het aantal christenen groeide tegen de vervolging en de verdrukking in. 
Christenen werden groter in aantal en in invloed. Dit verontrustte keizer 
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Trajanus. Hierop besloot hij de christenen niet te vervolgen zoals zijn beide 
voorgangers gedaan hadden, maar om de christenen door rechters te laten 
veroordelen. Nu werd bisschop Simon van Jeruzalem in 117 gekruisigd en 
werd Ignatius in 115 te Rome voor de wilde dieren geworpen.

4. Aurelius (161-180)
Marcus Aurelius had een grote verachting voor de geloofsmoed van de 
christenen. Ook hij vervolgde hen. De zwaarste vervolging in zijn tijd vond 
plaats in Lyon. Als martelaren worden uit zijn tijd Pothinus en Blandina 
genoemd, terwijl de grote verdediger van het christelijk geloof, Justinus de 
Martelaar onthoofd werd.

5. Severus (200-211)
Septimus Severus wilde een machthebber zijn zoals de machthebbers in het 
oude Oosten waren. Hoewel hij door een christelijke slaaf van een ernstige 
ziekte genezen werd, was ook hij een vijand van de gelovigen. Hij verbood 
mensen die niet bij de kerk behoorden, om tot de kerk toe te treden. Hij ver-
volgde de gelovigen helemaal in Syrië, Pontus, Egypte en Noord Afrika. Uit 
zijn tijd kennen wij als bekende martelaren Perpetua en Felicitas.

6. Maximus (235-237)
Tijdens keizer Maximus Th rax was er slechts een korte periode van vervol-
ging voor de christenen.

7. Decius (250-253)
Ook onder keizer Decius was er een korte, maar zeer hevige vervolging. Het 
Romeinse rijk begon tekenen van verval te vertonen. Decius wilde het rijk 
tot zijn oorspronkelijke bloei terugbrengen en meende, dat de vervolging van 
de christenen daartoe zou bijdragen. Als gevolg van de gruwelijke vervolging 
kon een groot aantal christenen de moed niet meer opbrengen om het lijden 
te aanvaarden. Zij besloten de keizer als heer te erkennen.

8. Valerianus (257-260)
Onder zijn regering stierven Stephanus en Cyprianus de marteldood; Step-
hanus op 2 augustus 256 en Cyprianus op 14 september 257 in Carthago.

9. Aurelianus (270-275)
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10. Diocletianus (303-312)
Opnieuw brak een felle vervolging van de christenen uit. Het edict van 303 
bepaalde, dat de kerken van de christenen verwoest moesten worden en hun 
Bijbels verbrand. Ambtenaren die christen waren, werden in rang verlaagd.

In de periode waarvan de gemeente Smyrna spreekt (dat is de tweede en de 
derde eeuw), was de kerk arm. Er was vervolging en armoede. De gelovigen 
bezaten geen kathedralen of andere mooie kerkgebouwen. Ze kwamen 
samen in de catacomben en in gewone huizen. De christenen vormden geen 
staatsmacht. Er was geen priesterheerschappij, zoals die in een latere tijd 
zou komen. De gelovigen waren arm voor de wereld. Zij waren echter rijk in 
Christus.

Einde van de vervolging
In 312 kwam er een einde aan een tijdperk van vervolging. Keizer Constan-
tijn de Grote verleende bij het edict van Milaan vrijheid van godsdienst aan 
de christenen. In het jaar 323 ging hij ook zelf tot het christendom over. 
Het tijdperk van de vervolging voor de gevestigde kerk was voorbij. Later 
zou er nog een tijd aanbreken waarin de christenen van de gevestigde kerk 
de christenen van de vrije gemeenten (de evangelische gemeenten) zouden 
vervolgen. 

Terwijl het lijkt alsof nu de glorietijd aanbrak, nu de vervolging voorbij was, 
brak er voor de gemeente juist een donkere periode aan. De kerk zou nu 
staatskerk worden. Kerk en staat zouden bij elkaar komen en bij elkaar gaan 
horen. Het verval van de kerk zou intreden, zoals wij in de volgende periode 
van de kerkgeschiedenis zullen zien.

De eerste dwalingen
De eerste dwalingen in de tijd waar deze gemeente van spreekt, komen nu. 
In 154 besprak Polycarpus in Rome met bisschop Anicetas van Rome ker-
kelijke vraagstukken, zoals de datum waarop de christenen het Paasfeest 
moesten vieren. In Klein-Azië vierden de gelovigen het Paasfeest op de zelf-
de dag als de joden, namelijk de 14e Nisan. In Rome vierden de christenen 
onder heidense invloed (!) het Paasfeest steeds op zondag; de eerste zondag 
na de 14e Nisan.

In de tijd die beschreven wordt in de gemeente van Pergamum week de kerk 
nog verder van de Bijbelse lijn af; een dwaling, die zich tot de dag van van-
daag voortzet en waaraan wij allen deelnemen. In de tijd waarvan de ge-
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meente Pergamum spreekt is de kerk een geheel eigen datum voor het Paas-
feest gaan invoeren: de eerste zondag na de volle maan na 21 maart.

De kerk ging zich afzetten tegen de joden. In deze tijd zien wij het christelijk 
antisemitisme al. Het is geen wonder, dat de joden het evangelie wel moesten 
afwijzen, vanwege de leer van de kerk en vanwege het afdwalen van de Bij-
belse regels, die door God Zelf ingesteld waren. Toen de kerk leerde, dat de 
Here Jezus God Zelf was en God een moeder heeft , ja dat dus God de Vader 
zelfs drie dagen dood was en de kerk bijvoorbeeld de datum van het Bijbelse 
Paasfeest veranderde, waren dit voor de joden onoverkomelijke bezwaren 
om zich bij de christenen aan te sluiten.

Omstreeks het jaar 200 kwam er als gevolg van de verschillen in de datum 
voor het paasfeest zelfs een breuk tussen de kerk van het Oosten (Constanti-
nopel) en de kerk van het Westen (Rome). Het concilie van Nicea besloot de 
weg van Rome te bewandelen.

In 251 maakten de vrije gemeenten, die wij vandaag de “evangelische ge-
meenten” zouden noemen, bekend, dat zij geen gemeenschap wilden hebben 
met de dwalende (gevestigde) kerk.

Vervolgingen in onze tijd
De Stichting De Ondergrondse Kerk maakte kortgeleden nogmaals het vol-
gende bekend:

In het islamitische noorden van Nigeria is geweld tegen christenen aan 
de orde van de dag. Extremistische terreurgroepen als Boko Haram 
willen van Nigeria een moslimstaat maken, en schuwen daarvoor geen 
enkel middel. Naast de bloederige zelfmoordaanslagen op kerken zien we 
een nieuwe tactiek, die steeds vaker wordt toegepast: door stelselmatig 
kerkleiders te liquideren proberen extremisten de kerk in haar hart te 
raken.

De verhalen die we horen en lezen van de weduwen uit Nigeria, zijn stuk 
voor stuk hartverscheurend. Veel vrouwen zagen hun man voor hun ogen 
vermoord worden. Monica is zo’n weduwe. Haar man werd in haar bijzijn 
onthoofd. Daarna keerden de aanvallers zich tegen Monica en vroegen haar 
of ze christen was. Toen ze bevestigend antwoordde, werd haar keel doorge-
sneden. Monica werd voor dood achtergelaten, maar overleefde de aanval en 
herstelde wonderlijk. Ondanks haar verdriet heeft  ze de moordenaars verge-
ven en bidt ze voor hen.
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Bid dat God deze weduwen vertroost en helpt om hun traumatische ervarin-
gen te verwerken. Dank God voor de veerkracht van deze vrouwen en voor 
hun uitzonderlijke vergevingsgezindheid. Bid dat zij hierin een voorbeeld 
zijn voor andere christenen. Bid om praktische voorzieningen voor weduwen 
die geen of weinig inkomsten hebben en vaak veel monden moeten voeden.

Kinderen in de vervolgde kerk hebben vaak met volwassen problemen te 
maken. Soms vanwege de keuze van hun ouders om Christus te volgen, 
soms ook vanwege hun eigen vrijmoedige christelijke getuigenis. Maar in 
beide gevallen worden ze vaak al op jonge leeft ijd geconfronteerd met gemis, 
angst en eenzaamheid.

In Turkije worden christenen regelmatig belachelijk gemaakt in de media. 
Voor christelijke kinderen heeft  dat tot gevolg dat ze gepest en bespot wor-
den door hun klasgenootjes. Er is gedreigd dat kinderen van voorgangers en 
christelijke leiders gekidnapt zullen worden. Ouders moeten hun kinderen 
daarom constant in de gaten houden en leven voortdurend in angst.

In Egypte moeten gezinnen die vanuit de islam tot geloof zijn gekomen vaak 
onderduiken. Dit heeft  grote gevolgen voor de kinderen in die gezinnen. Ze 
zitten opgesloten in hun huis, kunnen niet buiten spelen en kunnen vaak 
niet naar school of naar de kerk. Het gevaar bestaat namelijk dat hun ver-
blijfplaats ontdekt wordt en mensen uit hun familie of hun omgeving hen 
dan iets zullen aandoen.

In Vietnam zitten zo’n 100 voorgangers gevangen. Zij zijn tot jarenlange 
celstraff en veroordeeld. Dit heeft  grote gevolgen voor de gemeenten en voor 
hun eigen kinderen, die zonder vader opgroeien.

En wij klagen omdat we zorgen en problemen en verdriet hebben?

Een speciaal woord van de Here Jezus
In de tweede periode van de kerkgeschiedenis, dat is de tijd van 100-312 na 
Christus zal de kandelaar van zijn plaats geraken (vergelijk Openbaring 2:5). 
Satans invloed begint in deze tijd van de kerkgeschiedenis voor het eerst 
echt duidelijk gesignaleerd te worden (Op. 2:9). De Here Jezus is in deze tijd 
echter ook nog duidelijk aanwezig te midden van Zijn kinderen. De kerk is 
nog altijd de kerk van de Heer. Als de levende Heer bemoedigt Hij de Zijnen 
om dicht bij Hem te blijven, ook in tijden van vervolging en lijden.
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Een prachtige beloft e
Wie standhoudt zal de kroon des levens ontvangen. Dat is een beeld uit de 
sportwereld. Je krijgt de krans. In onze tijd zouden we zeggen: je krijgt een 
gouden medaille om je nek. En... je hoeft  niet bang te zijn voor ‘de tweede 
dood’. Dit verwijst naar Openbaring 20:14,15, waar het volgende staat:

Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de twee-
de dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd 
in de vuurpoel gegooid.

Wie gelooft , heeft  eeuwig leven! (Johannes 3:36) Wát een uitzicht hebben de 
gelovigen!
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4 – PERGAMUM

Openbaring 2:12-17

De gemeente van Pergamum
12. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: Dit zegt hij die het 
scherpe, tweesnijdende zwaard heeft : 13. Ik weet waar u woont, namelijk waar 
Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in 
mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd 
gedood in uw stad, waar ook Satan woont. 14. Maar enkele dingen heb ik te-
gen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe 
hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens off ervlees 
zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. 15. Zo is het ook bij u: sommigen 
houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten. 16. Breek toch 
met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik 
hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. 17. Wie oren heeft , moet horen 
wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen 
manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die nie-
mand kent, behalve degene die het ontvangt. (NBV)

12. En schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum: dit zegt Hij, die het 
tweesnijdende scherpe zwaard heeft : 13. Ik weet, waar gij woont, daar waar 
de troon des satans is; en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in 
Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn 
getrouwe, die gedood werd bij u, waar de satan woont. 14. Maar Ik heb en-
kele 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 afgodenoff ers zouden eten en hoereren. 15. Zo hebt ook gij sommigen, die 
op gelijke wijze aan de leer der Nikolaïeten vasthouden. 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. 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. (NBG)

De betekenis van deze brief
Deze brief is gericht aan christenen die midden in de anti-goddelijke wereld 
wonen, waar de machten en de krachten van de duivel en de demonen dui-
delijk aanwezig zijn en openbaar worden. De brief verwijst naar een tijd in 
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het verleden waarin de machten van de duivel en de demonen openlijk in de 
samenleving aanwezig waren. De brief verwijst daarnaast naar een periode 
in de eindtijd waarin de machten van de duivel en de demonen opnieuw dui-
delijk in de samenleving aanwezig zullen zijn. 

De brief roept ons op – ja, de Heer Zelf roept ons op – om te kijken in hoe-
verre onze eigen tijd aan de beschrijving van de periode van Pergamum 
voldoet.

De Here Jezus in deze brief
Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft . 

Het doel van dit zwaard
Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe 
en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden.

Openbaring 19:11-15 en 21:

11 Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een 
ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en 
een rechtvaardige strijd voert. 12 Zijn ogen waren als een vlammend vuur en 
op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die 
niemand kende, alleen hijzelf. 13 Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn 
naam luidde ‘Woord van God’. 14 De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, 
wit linnen, volgde hem op witte paarden. 15 Uit zijn mond komt een scherp 
zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren her-
dersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige 
God treden... 21 De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de 
ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich vol aan hun vlees.

Met dit zwaard worden ontrouwe christenen gestraft  en ook de antichrist 
en de volken die de antichrist volgen. Christenen die in het spoor van de 
antichrist gaan, worden op dezelfde wijze door de Heer gestraft . Zo zal de 
kerk van de eindtijd in het spoor van de antichrist treden en door de Heer 
gestraft  worden

De openingswoorden van de brief
Hier klinkt niet zoals in de andere brieven ‘Ik weet uw werken’, maar ‘Ik weet 
waar u woont’. In deze brief en in deze periode gaat het dus niet over werken 
van de christenen in deze periode, maar over de plaats waar zij zich bevin-
den. Waar wonen zij? Bij de troon van satan! Ze wonen in het gebied waarin 
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satan sterk vereerd wordt en waarin de macht en invloed van de duivel 
duidelijk merkbaar zijn. Herkennen wij daar iets van in onze eigen tijd? We 
zullen het zien.

In onze tijd komen volken, kerken, verenigingen en groepen steeds meer 
onder de macht en de invloed van satan te staan. De hele wereld lijkt steeds 
dichter bij de troon van satan te leven! Wat is kenmerkend voor dat leven bij 
de troon van satan? Deze brief zegt: dat wat uit de leer van Bileam bekend 
geworden is en waaraan ook de Nikolaïeten zich schuldig maakten. Wat dit 
betekent, zien wij later.

De tijd
In de tekening van de gemeente te Pergamum vinden wij de volgende peri-
ode uit de kerkgeschiedenis terug: van de troonsbestijging van Constantijn 
(312) tot de kroning van Bonifatius III tot algemeen bisschop (606).

De naam Pergamum
Het woord perkament is ontleend aan de naam van deze stad, die ook wel 
‘de boekenstad’ genoemd wordt. Er moeten wel een kwart miljoen perka-
mentrollen geweest zijn. 

De naam ‘Pergamum’ is opnieuw een veelzeggende naam. Hij kan ook “ge-
huwd” betekenen. Deze brief behandelt die periode in de geschiedenis van 
de kerk, waarin de kerk een huwelijk met de staat aangaat. Het is de tijd 
waarin de kerk zich verenigt met de staat en met de wereld, met de wereld 
van Babel!

Pergamum is een naam die uit twee delen kan bestaan. Als de naam als één 
woord gelezen dient te worden, betekent het burcht, hooggelegen burcht of 
centrum. Als de naam uit twee woorden bestaat, betekent het eerste deel - 
purgos: ‘toren’ en het tweede deel - gamos: ‘huwelijk’. Het is dan een naam 
die laat zien, dat de kerk in die periode te maken heeft  met een huwelijk. Het 
gaat in deze periode om een ‘huwelijk’ tussen de kerk en de staat, tussen de 
kerk en de wereld. De kerk trouwt met Babel, zoals uit de kerkgeschiede-
nis gebleken is. Het is de periode waarin de afgodische invloeden van Babel 
via Pergamum in de kerk (te Rome) zijn binnengekomen. Het is de periode 
waarin de kerk de staatskerk is geworden en de wereld in de kerk is geko-
men. Het woord ‘toren’ is hierbij op een bijzondere wijze van toepassing. Het 
herinnert ons aan de toren van Babel, die tot aan de hemel reikte en die de 
poort naar God moest zijn. In de kerk zijn nu de invloeden uit het heiden-
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dom van Babel binnengekomen en er wordt een heidense manier geleerd om 
God als ‘ingewijde’ te kunnen naderen.

In een groot aantal teksten was de gemeente van Jezus Christus gewaar-
schuwd voor dwaalleer, dwaalleraars en afval die de gemeente zouden bin-
nenkomen. De kerkgeschiedenis vertelt ons dat het echt zo gebeurd is. De 
teksten die hiernaar verwijzen zijn:

Hand. 20:29,30 Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen bin-
nendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen 
kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien 
om de leerlingen voor zich te winnen.

1 Tim. 4:1-5 Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen 
het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaal-
geesten en naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe 
aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen gewe-
ten hebben dichtgeschroeid, die het huwelijk verbieden en hen 
dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft  
om door de gelovigen, die de waarheid kennen, onder dank-
zegging te worden gegeten. Alles wat God geschapen heeft  is 
goed. Niets hoeft  te worden verworpen als het onder dank 
wordt aangenomen, want het is geheiligd door het woord van 
God en door het gebed.

1 Joh. 4:1-6 Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onder-
zoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse 
profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent 
u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens 
gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt,(1) 
komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan 
u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. 
U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten 
overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die 
in de wereld heerst. Die valse profeten komen uit de wereld 
voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert 
de wereld naar hen. Wij komen uit God voort. Wie God kent 
luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet 
naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de 
geest van de dwaling herkennen.



39

2 Joh. :7-11 Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de 
komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is 
de verleider, de antichrist! Wees op uw hoede en verspeel niet 
wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ont-
vangt. Wie niet bij de leer van Christus blijft  maar verder 
wil gaan, heeft  God niet. Wie bij die leer blijft , heeft  zowel 
de Vader als de Zoon. Als er iemand bij u komt die deze leer 
niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem 
niet, want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwa-
lijke praktijken.

3 Joh. :9,10 Ik heb hierover al aan de gemeente geschreven, maar Diotre-
fes, die daar de dienst wil uitmaken, trekt zich niets van ons 
aan. Als ik kom, zal ik zijn gedrag ter sprake brengen. Die 
man verspreidt laster over ons, en daar laat hij het niet bij: 
hij weigert de broeders te ontvangen, en houdt degenen tegen 
die dat wel willen en verjaagt hen uit de gemeente.

Judas: 3,4 Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u 
te schrijven over de redding van ons allen, maar ik zie mij nu 
genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor 
het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgele-
verd. Er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u ge-
mengd van wie het vonnis al lang geleden schrift elijk is vast-
gelegd: goddelozen, die de genade van onze God misbruiken 
als voorwendsel voor losbandigheid en die onze enige meester 
en Heer, Jezus Christus, verloochenen.

Juist deze verzen delen mee dat in de eerste eeuw van het christendom al 
goddelozen tussen de gemeenteleden geslopen waren. Het waren mensen, 
die de Here Jezus loochenden. Judas :17,18 voegt daaraan toe, dat wij de 
woorden van de apostelen niet mogen vergeten. Zij hebben gezegd, dat er 
spotters in de gemeente zouden komen, die naar hun eigen begeerten (dus 
naar hun eigen inzichten) zouden wandelen. Dit zijn mensen die scheurin-
gen maken onder de christenen. Zij worden wel geteld onder de leden van de 
gemeente, maar zij hebben de Heilige Geest niet!

De stad Pergamum
De stad Pergamum was de oude hoofdstad van de Attaliden, een centrum 
van hellenistische (Griekse) cultuur. Er was een heel grote bibliotheek, de op 
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één na grootste van de wereld, totdat Marcus Antonius alle boeken meenam 
naar Egypte, als geschenk voor koningin Cleopatra.

In Pergamum stond een tempel voor de godin Roma. In deze tempel stond 
een enorm altaar voor Zeus, de hoofdgod van de Grieken. Hier werd ook 
geoff erd aan de keizer.

Pergamum was de stad van Asklepios, die als slang aanbeden werd en soms 
in processies rondgedragen werd. Asklepios is de god van de geneeskunde. 
Er gebeurden wonderbare genezingen in de tempel van Asklepios, maar er 
werden ook mensen genezen als Asklepios in processie door de stad gedra-
gen werd. Men vertelde zelfs dat er doden opgewekt werden. Als de pries-
ters Asklepios droegen als zij in processie door de stad trokken, raakten zij 
in extase, spraken in orakels, profeteerden en spraken zelfs in tongen. Hier 
geschiedden wonderen in de naam van de duivel. Hier stond de slang als de 
grote tegenspeler van het kruis. Hier is de slang het beeld van de Babyloni-
sche slang, de duivel. In deze stad bleek duidelijk, dat wonderbaarlijke gene-
zingen geen bewijs zijn dat God aan het werk is. Ook satan kan wonderen 
verrichten en genezing schenken. De processies die hier gehouden werden, 
komen wij later in de kerk opnieuw tegen.

De troon van satan in Pergamum
Het is geen wonder dat deze brief al direct aan het begin aankondigt, dat in 
Pergamum de troon van satan staat en dat de satan bij hen woont (Op. 2:13). 
Deze mededeling voert ons eerst terug naar Genesis 10 en 11, waar wij het 
begin hebben van de vermeldingen van Babylon als de grote tegenhanger en 
tegenstander van Jeruzalem. Hier regeert de duivel als de vijand van God, 
die in Jeruzalem openbaar werd. De troon van satan stond oorspronkelijk in 
Babylon. Zoals de Joden uit Jeruzalem verdreven waren en er later terugge-
keerd zijn, zo is het werk van satan uit Babylon verdreven en via Pergamum 
later in Rome terechtgekomen. Tot aan het eind van de Bijbel, in het boek 
Openbaring (hoofdstuk 16-18) blijven wij Babel zien als de grote tegenstan-
der van God.

Het boek Genesis leert dat Babel de eerste stad was die door Nimrod ge-
bouwd werd. Deze Nimrod was een groot vijand van de Here God en van 
hen die God vereerden. De toren van Babel, die in zijn stad gebouwd werd, 
was in zekere zin ook een wereldse poging om de troon van God te bestor-
men.



41

Volgens de rabbijnen was Nimrod getrouwd met Semiramis, de eigenlijke 
stichtster van de Babylonische mysteriegodsdienst. Zij was ook de eerste 
hogepriesteres in haar eigen religie. De afgoderij in Babel was zo groot en zo 
Gode vijandig, dat deze afgoderij model staat voor alle afgoderij en vijand-
schap tegen God. De mysteriegodsdienst was vol geheimen, die alleen aan de 
ingewijden bekend waren.

Toen Semiramis een zoon kreeg, beweerde zij, dat hij door de godheid bij 
haar verwekt was. Haar zoon was daarmee een godenzoon, of “zoon van 
god” geworden. Hij heette Tammuz en werd gezien als de beloofde verlosser. 
Semiramis werd afgebeeld met haar zoon in haar armen: de moeder-met-
kind afb eelding. Anders gezegd: hier hebben wij de koningin des hemels met 
de zoon van god, de verlosser, in haar armen. Hier ligt de oorsprong van de 
madonna, de hemelkoningin met haar kind. De beeltenis van de madonna 
werd in andere landen overgenomen, ook al kregen de moeder en haar zoon 
in elk land andere namen. Zo komen wij moeder Astarte met haar zoon 
Tammuz tegen en in Egypte moeder Isis met haar zoon Horus, in Grieken-
land Aphrodite met Eros, in Rome Venus met Cupido en in de kerk – schrikt 
u niet: Maria met Jezus. Tammuz was net als Jezus later ook uit de dood 
opgestaan. Tammuz was door een wild dier gedood. Hij stond echter op uit 
de dood.

De koningin van de hemel
Het Oude Testament waarschuwt nadrukkelijk tegen de verering van de ko-
ningin des hemels. Gelovigen mogen geen koningin des hemels hebben. De 
koningin des hemels is een afgod. 

De kinderen sprokkelen hout, de vaders stoken het vuur en de vrouwen kne-
den deeg om koeken voor de koningin van de hemel te bakken.. (Jer. 7:18)

Wij doen onze geloft en gestand, wij blijven voor de koningin van de hemel 
wierook branden en wij blijven haar wijnoff ers brengen. Dat deden wij, onze 
voorouders, onze koningen en leiders ook in de steden van Juda en de straten 
van Jeruzalem. Toen hadden we meer dan voldoende te eten; we waren geluk-
kig en bleven gevrijwaard van onheil. 18 Maar sinds we ermee opgehouden 
zijn, hebben we gebrek aan alles en komen we om door het zwaard en de hon-
ger.’ 19 En de vrouwen zeiden: ‘Wij hebben voor de koningin van de hemel 
wierook gebrand, wij hebben haar wijnoff ers gebracht en koeken met haar 
beeltenis gebakken, maar dat gebeurde natuurlijk met medeweten van onze 
mannen.’ (Jer. 44:17-19)
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Hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, kijk nu naar het noorden.’ Ik keek naar het 
noorden en zag daar buiten de poort een altaar staan; het godenbeeld dat de 
woede van de HEER wekt stond in de toegang... en hij bracht me naar de in-
gang van de noordelijke poort van de tempel van de HEER. Daar zaten vrou-
wen die rouwden om de god Tammuz. (Ez. 8:5,14)

Er is geen christelijke koningin van de hemel en er mag geen christelijke 
koningin van de hemel zijn. Er is alleen een Babylonische, afgodische ko-
ningin van de hemel. Als Maria door een (groot) deel van het christendom 
gezien en beleden wordt als de koningin van de hemel, is dat een belijdenis 
die in strijd is met de Bijbelse openbaring. Er is geen koningin in de hemel 
en er is geen koningin van de hemel. Er is alleen een vrouwelijke afgod, die 
de koningin van de hemel genoemd wordt. Als Maria de koningin van de 
hemel genoemd wordt, wordt zij daarmee beleden als een vrouwelijke afgod. 
Het is begrijpelijk, dat ook vanwege deze afgoderij de joden door de eeuwen 
heen niet tot het christendom wilden overgaan. Zij zouden afgoden moeten 
dienen. Terecht hebben zij dat geweigerd.

Van Babel naar Pergamum
Dit alles voert ons ook terug naar de tijd van Daniël, toen de Meden en de 
Perzen Babel innamen. Toen vluchtte de hogepriester van de oude mysteriën 
de stad uit. Hij vluchtte met een groep ingewijden naar Pergamum. Op hun 
vlucht namen zij gewijde vaten en beelden uit Babel mee naar Pergamum. 
Pergamum werd zo het centrum van de afgodendienst van Babel. De slang 
werd het beeld van de verborgen wijsheid. De koning van de stad ontving de 
titel Pontifex Maximus. Het zijn twee Latijnse woorden. Het eerste woord, 
pontifex, is afk omstig van twee woorden. Het eerste deel is afgeleid van pons 
of pontis, dat ‘brug’, ‘baan’ of ‘pad’ betekent. Het tweede deel van pontifex is 
afgeleid van fácere, dat ‘maken’ betekent. Het woord ‘pontifex’ betekent dus 
letterlijk ‘bruggenbouwer’. Dit woord bruggenbouwer verwijst niet naar een 
arbeidster die zich bezighoudt met het bouwen van bruggen – het is een re-
ligieuze uitdrukking. Het woord bruggenbouwer betekent letterlijk: wegbe-
reider tot de goden. Het betekent: hogepriester, opperpriester als wegbereider 
tot de goden. Het is de titel die de paus later van de Babelse afgodendienst 
zou overnemen, waarna hij de titel Pontifex Maximus zal gaan dragen. Het 
toont de paus als vertegenwoordiger van Christus, die als ‘bruggenbouwer’ 
bemiddelt tussen God en mensen. Hij is nu ook middelaar geworden. 

Het woord ‘paus’ komt ook uit het Latijn en is daar afgeleid van het Griekse 
woord ‘pappa’, dat papa, vadertje betekent. Op zich is dat wel een mooie ge-
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dachte: aan het hoofd van de Rooms Katholieke kerk staat een man, die een 
vaderfi guur voor alle leden moet zijn.

Babel van Pergamum naar Rome
Omstreeks 133 vóór Christus stierf Attalus III, de laatste hogepriester-ko-
ning van Pergamum. Hij vermaakte zijn koninklijke en priesterlijke waar-
digheden, evenals zijn bezittingen aan de burgers van de stad Rome. Hij kon 
het niet aan de keizer van Rome overmaken, omdat op dat moment Rome 
een republiek was en er dus geen keizer was. Rome werd het nieuwe centrum 
van de oude Babylonische mysteriegodsdienst. De Babylonische priesters 
hadden niet alleen gewijde vaten en beelden meegebracht, zij hadden ook 
bijzondere kleding meegebracht. De voornaamste priesters droegen mijters 
in de vorm van een vissenkop, ter ere van Dagon, de god van de vissen, die 
wij ook bij de Filistijnen tegenkomen.

Julius Caesar was de eerste die de oud-Babylonische titel Pontifex Maximus 
ontving en nu niet alleen keizer van het Romeinse rijk was, maar ook hoge-
priester in de godsdienst van de Romeinen geworden was.

Nu Julius Caesar ‘Pontifex Maximus’ was geworden, maakte hij bekend dat 
hij de zoon van de godin Venus was. Hij moest nu als god erkend en vereerd 
worden. Hij noemde zichzelf Divus Julius, dat is de goddelijke Julius, of de 
god Julius. Zijn opvolgers kregen ook de titel Divus voor hun naam. Zij wa-
ren nu zowel god als hogepriester van hun eigen religie.

Babel in de kerk
Zelfs Constantijn de Grote heette nog Pontifex Maximus. Ook hij was hoge-
priester van Babel te Rome. Deze Constantijn was echter niet alleen keizer, 
hij was ook het hoofd van de kerk geworden. Vanaf dit moment stond de 
keizer, de Pontifex Maximus, de hogepriester van de Babylonische mysterie-
godsdiensten aan het hoofd van de offi  ciële kerk. Satan was in de kerk bin-
nengedrongen en had er zijn troon gevestigd.

Later namen de bisschoppen van Rome – dat zijn dus de pausen – de titel 
Pontifex Maximus over. Hiermee draagt de paus de titel van de hogepries-
ter van de satanische Babylonische mysteriegodsdiensten. Met hun mijters 
tonen de katholieke priesters, dat zij in het spoor van de mysteriegodsdien-
sten getreden zijn en dat zij in hun mijter nog verwijzen naar de vissengod 
Dagon. Zelfs de kinderdoop deed zijn intrede in de kerk, waarbij hij als een 
mysteriehandeling gezien wordt, daarbij voortbordurend op de mysterie-
godsdienst van Babylonië. 
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Wij zien dat er meer uit de Babylonische mysteriegodsdiensten in de kerk te-
rechtgekomen is, zoals de Madonna, de hemelkoningin. In Israël kende men 
haar als Astarte. De Egyptenaren kenden haar als ‘Isis’ en als ‘moeder Gods’. 
De Grieken kenden haar als Aphrodite, terwijl de Romeinen haar kenden als 
Venus. In de kerk werd Maria de hemelkoningin en werd zij ook als ‘moeder 
Gods’ erkend. Voorwaar de nodige heidense en wereldse invloeden in de 
kerk!

De Here Jezus zegt: Ik weet waar jullie wonen. Ik zal de juiste defi nitie van 
de kerk geven: de troon van de duivel is bij jullie. Waar was de oorspronke-
lijke troon van satan? In Babylonië. Van Babel werd hij eerst overgeplaatst 
naar Pergamum en later naar Rome. Het is geen wonder, dat christenen, die 
niet bij de offi  ciële kerk aangesloten waren, maar bij vrije gemeenten be-
hoorden, al heel vroeg de paus met de antichrist vergeleken en hem zelfs de 
antichrist noemden. Zie ook:

Een van de zeven engelen met de off erschalen kwam op me af en zei: ‘Ik wil 
je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld 
wordt. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de men-
sen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’ 
(17:1,2)

De vrouw die je zag is de grote stad, die heerst over de koningen op aarde. 
(17:18)

Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken, 
de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op 
aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden. Geef haar net zoveel 
pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft  gegund. Ze zegt bij 
zichzelf: Ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Mij zal niets 
gebeuren! (18:3 en 7)

Keizer Nero kreeg zelfs de titel ‘god uit god’, een titel die de kerk later aan 
de Here Jezus zou geven in de geloofsbelijdenis van Nicea (325 na Christus). 
Ook de woorden ‘licht uit licht’ die in deze geloofsbelijdenis staan, komen 
niet uit de Bijbel, maar uit het heidendom. De kerk gaf heidense titels aan de 
Here Jezus! 

Onthoud: ‘licht uit licht’ en ‘god uit god’ zijn geen bijbelse uitdrukkingen!

De kerk raakt in verval en krijgt sterke wereldse, Babylonische invloeden. De 
‘arme’ kerk wordt ‘rijk’; niet aan geestelijke goederen, maar aan aardse schat-
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ten. Het christendom wordt staatsgodsdienst. Dit is een betreurenswaardige 
ontwikkeling in de kerk geweest. De bisschop van Rome werd paus, de paus 
werd Pontifex Maximus, hogepriester van Babylonische origine, en de bis-
schoppen werden priesters.

Bedenk, dat de R.K. kerk het grootste kerkgenootschap in de wereld is. De 
R.K. kerk heeft  niet alleen in grote delen van de wereld veel gezag, maar ook 
macht. Als wij in deze studie met name naar de R.K. kerk kijken, moeten wij 
ons realiseren, dat deze kerk het grootste deel van het christendom vertegen-
woordigt. Met nadruk zeggen wij, dat wij niet de bedoeling hebben om op 
andere christenen neer te kijken en/of hen te veroordelen.

Er zijn trouwe gelovigen
Er zijn in deze periode (ong. 312-606 na Christus) ook gelovigen die trouw 
zijn aan de Here Jezus. Zij houden vast aan Jezus’ Naam en hebben het ge-
loof in de Heer niet verloochend. Zij worden vertegenwoordigd door de in 
deze brief genoemde Antipas. Hij is waarschijnlijk één van de voorgangers 
van de gemeente te Pergamum geweest (de tweede voorganger). Hij zou dan 
de opvolger van Gajus, de eerste voorganger zijn geweest (zie 3 Johannes 1).

De naam Antipas betekent ‘één tegen allen’. Volgens de overlevering was hij 
de eerste martelaar. Hij werd naar een standbeeld van de keizer gebracht, 
waar hij het bevel kreeg te zweren, dat de keizer God is, de enige God. De 
Romeinse ambtenaar riep het uit: ‘Antipas, weet je niet, dat je de hele wereld 
tegen je hebt?’ Hierop antwoordde Antipas: ‘Dan is Antipas tegen de hele 
wereld.’ Hierna werd Antipas in een koperen stier opgesloten. De stier werd 
verhit. Antipas werd geroosterd en verbrand.

De dwalingen in de kerk
De kerk ging vanaf dit moment de geschiedenis in zoals later in het boek 
Openbaring beschreven werd: de grote hoer, de valse wereldkerk, de kerk, 
waarin de afgoderij van Babylon een vaste plaats gekregen heeft . Het is niet 
voor niets, dat de kerk van de eindtijd vergeleken wordt met een grote hoer, 
met Babylon zelf, met de troon van satan. In de periode van de kerkgeschie-
denis, waarnaar door de brief aan Pergamum verwezen wordt, komen alle-
maal dwalingen de kerk binnen. 

Omstreeks het jaar 320 begint de kerk met het branden van kaarsen. Eerst 
worden ze gebruikt bij de dodenliturgie en bij het zingen van het evangelie. 
In de twaalfde eeuw krijgen ze ook een plaats op het altaar. Het gebruik van 
kaarsen neemt zo enorm toe, dat paus Pius V bindend voorschrijft , dat er 
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kaarsen gebruikt moeten worden bij de mis, bij het uitdelen van de commu-
nie, bij plechtige zegeningen, bij een begrafenis en nog enkele gelegenheden. 
De kaars moet het symbool zijn van God en de Here Jezus, het Licht der 
wereld.

In 375 begint de kerk met de verering van engelen en overleden heiligen, 
terwijl nu ook de beelden een plaats in de kerk krijgen. Naarmate de tijd vor-
derde, ging men ervan uit, dat het heidens karakter en dus de verafgoding 
van beelden wel verdwenen zou zijn. Op het concilie van Nicea in 787 werd 
vastgesteld, dat de verering van beelden geoorloofd en nuttig was. Hoewel 
het Oude Testament het vereren van beelden verbood, ging de kerk ervan 
uit, dat het voor de kerk wel toegestaan was, omdat het Nieuwe Testament de 
verering van beelden niet nadrukkelijk verbood. Hiermee bracht de kerk dus 
ook een duidelijke scheiding aan tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

• In 380 werd de kerk de enige staatskerk. Kerk en staat zijn één geworden. 
Keizer Constantijn de Grote staat nu zowel aan het hoofd van de staat als 
aan het hoofd van de kerk.

• In 394 werd de mis ingevoerd.

• In 431 ligt het begin van de verering van Maria, waarbij de uitdrukking 
‘moeder van God’ voor het eerst gebruikt wordt op het concilie van Ep-
hese.

• In 500 begonnen de priesters zich anders te kleden dan de leken.

• In 526 werd de laatste zalving, dat is de dodenzalving, ingevoerd.

• In 593 werd de leer van het vagevuur vastgesteld. Volgens het concilie 
van Trente is het vagevuur de plaats in het hiernamaals waar de zielen 
der rechtvaardigen tijdelijke straff en ondergaan om gezuiverd worden, 
zodat zij God kunnen aanschouwen. De kerk leert, dat de mensen in het 
vagevuur bij deze zuivering geholpen kunnen worden door de nog leven-
de mensen op aarde.

• In 600 werd het Latijn de kerkelijke taal bij de gebeden en de eredienst 
ingevoerd. Omstreeks het zelfde jaar begonnen de gebeden tot Maria, 
overleden heiligen en engelen.
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Bileam
Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van 
Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, 
waardoor ze heidens off ervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. 
(2:14)

Het is opmerkelijk dat in de brief aan de gemeente te Pergamum ook ge-
schreven wordt over Bileam. Zoals Bileam trachtte het volk Israël van bin-
nenuit (door middel van ontuchtige feesten en hoererij) in het verderf te 
storten, toen het van buitenaf (door middel van een vervloeking door Bi-
leam) niet gelukt was, zo ging de kerk ook hoereren met de wereld. Zoals 
Bileam Israël door de hoererij in de ellende stortte, zo is de kerk in de el-
lende gestort door de hoererij met Babel. Zoals de Israëlieten zich in de tijd 
van Bileam op de heidense leefwijze stortten, zo stortte de kerk zich ook op 
de gebruiken van de heidenen.

Hierna keerde Bileam naar zijn woonplaats terug, en ook Balak ging naar 
huis. Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen ze zich in te laten met 
Moabitische vrouwen. Deze vrouwen nodigden hen uit voor de off erplechtig-
heden ter ere van hun goden, en het volk at van de off ers en boog zich voor die 
goden neer. Zo gaf Israël zich af met de Baäl van de Peor. Daarom ontstak de 
HEER in woede tegen Israël. (Numeri 24:25-25:3)

De Israëlieten namen de Midjanitische vrouwen en kinderen gevangen… 
de hele buit aan mensen en dieren namen ze mee, en ze brachten zowel de 
gevangenen als de buitgemaakte goederen naar Mozes, de priester Eleazar 
en het volk van Israël… Mozes, de priester Eleazar en de leiders van de ge-
meenschap verlieten het kamp en gingen hun tegemoet. Toen werd Mozes 
woedend op de bevelhebbers, de aanvoerders van duizend en de aanvoerders 
van honderd man, die daar uit de strijd terugkeerden. ‘U hebt de vrouwen in 
leven gelaten?!’ zei hij. ‘Juist zij waren het die de Israëlieten, op aanraden van 
Bileam, destijds bij de Peor verleid hebben tot ontrouw aan de HEER, en dat 
veroorzaakte de plaag die de gemeenschap van de HEER getroff en heeft . Dood 
daarom alle kinderen van het mannelijk geslacht en alle vrouwen die met een 
man hebben geslapen, maar laat meisjes die nog nooit met een man hebben 
geslapen in leven.’ (uit Numeri 31:9-18)

Wat is de grote invloed van Bileam geweest? Op advies van Bileam werd het 
volk Israël door overspel en hoererij te gronde gericht. 
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Nikolaïeten
Het is niet helemaal duidelijk wat met de Nikolaïeten wordt bedoeld. Als wij 
kijken naar de betekenis van de naam Nicolaus, dan zien wij, dat deze ‘over-
winnaar van het volk’ betekent. In het verband van wat wij eerder over deze 
tijd zagen, lijkt het erop, dat bedoeld wordt, dat wij nu de tijd hebben, waarin 
de kerkleiders het volk onderworpen hebben. De priesters, de geestelijken 
worden de onderdrukkers van het volk, van de leken. Er komt een duidelijke 
scheiding tussen geestelijken en leken. Hier blijkt de kerkelijke hiërarchie. 
De kerk wordt bestuurd door de leiding. De gewone leden hebben geen en-
kele invloed of betekenis.

De afval gaat verder
De functies van de kerkelijke leiders dragen ook geen Bijbelse namen meer. 
Er zijn geen oudsten meer. Er zijn nu priesters, als opvolgers van de priesters 
van de Babylonische mysteriegodsdiensten. Ook zijn er nu kardinalen, pa-
ters, magisters, enz. De kerk gaat nu gekleed in purper, totdat ze, zoals het 
boek Openbaring zegt, de vrouw met het scharlaken kleed zal worden. De 
geestelijken begonnen zich te kleden in de kostuums van de priesters van de 
Babylonische mysteriegodsdiensten.

Geestelijk Israël
Er komen nu ook heidens getinte feesten in de kerk. Anders gezegd: heiden-
se feesten worden christelijk gemaakt. De dag waarop de heidense zonne-
god Mithra de duisternis overwon, wordt nu de dag waarop Jezus’ geboorte 
herdacht wordt. Het Paasfeest wordt niet meer gelijktijdig met de joden 
gevierd. Israël is namelijk afgeschreven door de kerk. De kerk is nu in plaats 
van Israël gekomen. In Openbaring 2:9 en 3:9 wordt gezegd: Zij zeggen, dat 
zij joden zijn, maar zij zijn het niet is helemaal van toepassing op de kerk. 
Dit wordt duidelijk als je het woord “joden” vervangt door “Israël”. “Zij zeg-
gen, dat zij Israël zijn, maar zij zijn het niet.” Ja, de kerk begon nu te zeggen, 
dat de kerk in de plaats van Israël gekomen was en dat de kerk het geestelijk 
Israël was. Maar de Heer velde het oordeel: het is niet waar. De kerk is niet 
het geestelijk Israël.

In deze tijd neemt de kerk ook afstand van de Bijbelse toekomstverwachting 
van de eerste christenen. Er wordt niet langer uitgekeken naar een werkelijk 
vrederijk, dat op aarde gevestigd zal worden. Het vrederijk heeft  zijn vervul-
ling in de kerk... zo werd geleerd. 
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De kerk wordt staatsgodsdienst
In de tijd die door de gemeente van Smyrna uitgebeeld wordt, werden de 
christenen vervolgd door de Romeinen. In de tijd die door de gemeente van 
Pergamum uitgebeeld wordt, kwam het verval van binnenuit. Toen het satan 
niet gelukt was om de kerk van buitenaf door vervolging ten val te brengen, 
probeerde hij het van binnenuit, door uitholling van de kerk. 

In het jaar 312 versloeg keizer Constantijn de Grote zijn rivaal Maxentinus 
bij de Milvische brug ten noorden van Rome. In een visioen zou Constantijn 
voor de strijd een kruisteken in de lucht hebben gezien en gehoord hebben 
“overwin hiermee”. Hierdoor zou hij tot bekering zijn gekomen. Wat zijn 
bekering aan geestelijke waarde inhield, is moeilijk te ontdekken. Het is be-
grijpelijk, dat er velen waren, die meenden dat Constantijn echt bekeerd was. 
Het is even begrijpelijk, dat anderen zich afvragen of het hier om een echte 
bekering ging. In de georganiseerde kerk werd en wordt met veel enthousi-
asme gesproken over de bekering van Constantijn. De christenen uit de vrije 
gemeenten, de evangelische gemeenten, hebben steeds grote vraagtekens 
gezet achter de bekering van Constantijn. Zij vroegen zich af of Constantijn 
naast zijn bekering tot de kerk ook tot de Here Jezus bekeerd was.

Doop of dood
In 313 vaardigde Constantijn het tolerantie edict van Milaan uit. Het chris-
tendom werd hierdoor erkend als een toegestane godsdienst. Al snel ont-
aardde dit in onvoorstelbare taferelen. Alle inwoners van de staat moesten 
nu tot het christendom overgaan. Zoals wij in onze tijd islamitische staten 
hebben waar de islam de enig erkende godsdienst is, zo was dit toen in het 
rijk van Constantijn. De doop werd verplicht voor iedereen. Men kon kie-
zen: vrijwillig gedoopt worden, ‘vrijwillig onder dwang’ gedoopt worden, of 
gedood worden! Massa’s werden er gedoopt, terwijl deze mensen geen enkele 
kennis van de Bijbel, van de Here Jezus of van de verzoening hadden en geen 
enkele vorm van echte bekering hadden. De ongelovigen kwamen op die 
manier in grote aantallen de kerk binnen. De kerk werd van binnenuit stevig 
uitgehold. En de Heer wist het en had het tevoren aangekondigd.

Bij dit alles moeten wij bedenken, dat de Rooms Katholieke kerk de grootste 
kerk in de gehele wereld is en heel veel macht en invloed heeft .

Nog meer dwaze regels kwamen in de kerk
Eén van de regels werd, dat je nuchter moest zijn op de dag waarop je ter 
communie ging, zoals wij zeggen: de dag waarop je het avondmaal zou vie-



50

ren. Op die dag mocht je niets meer nuttigen. Vanaf 24 uur ‘s nachts mocht 
je niets meer gebruiken. Maar... als je nou met vrienden een glaasje wijn zat 
te drinken en je had nog wijn in je mond terwijl plotseling de klok 12 uur 
sloeg en je slikte het beetje wijn in, wat dan? Was het 24 uur bij de eerste 
klokslag of bij de laatste? Als je op het verkeerde moment de wijn doorgeslikt 
had, had je een doodzonde gedaan en ging je voor eeuwig naar de hel! Als er 
een stukje eten tussen je kiezen was blijven zitten en het kwam los na 24 uur 
en je slikte het door... U begrijpt het.

Bileam in de kerk...
De Rooms Katholieke Hubert Luns schreef in Profetisch Perspectief winter 
2012, winter nummer 77 o.a. het volgende:

De geschiedenis kent veel heilige pausen als bakens in woelige 
tijden, maar kent ook pausen die het met de moraal niet zo nauw 
namen of te zeer een product van hun tijd waren om het predikaat 
te verdienen ‘met Christus omkleed’... 

De tot puin vervallen Roomse Kerk

Dit betekent niet dat ondergetekende de Rooms-Katholieke Kerk 
geen warm hart toedraagt...

Tegenwoordig zien we een herhaling van de verwording van de 
synagoge in Christus’ tijd. De verwijten van Christus aan het 
adres van de Joodse leiders zijn nu van toepassing op de roomse 
clerus. We kijken anno 2012 aan tegen de ruïnes van de Roomse 
Kerk, die volgens het vroeg negentiende-eeuwse recept van de Alta 
Vendita (een vrijmetselaarsloge) tot in de hoogste regionen door 
de vijanden van de kerk is geïnfi ltreerd. Th ans zijn het wolven in 
schaapsklederen die de dienst uitmaken. En Christus weent. Deze 
kerk ligt als rijpe vrucht te wachten op de valse profeet, die haar in 
een God-vijandig instituut zal veranderen. Evenals in Christus’ tijd 
(denk aan Gamaliël) zijn er nog altijd goede priesters. Zij zullen het 
in de nieuwe opzet vreselijk zwaar krijgen.

Dat er vreemde dingen gebeuren blijkt uit een opzienbarend artikel 
in de Paris Match van 7 april 2012. Daarin staat dat de kardinaal 
van Palermo, Paolo Romeo, tijdens een ontmoeting in China eind 
2011 ontdekte dat er plannen waren om de paus vóór november 
2012 te vermoorden. Zijn opvolger, de valse profeet in spe, stond 
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al klaar in de coulissen. Nu die moordplannen aan het licht zijn 
gekomen, zal men proberen de paus via schandalen het Vaticaan 
uit te jagen. Dat is althans de mening van intimi die bekend zijn 
met de intriges die zich daar al jaar en dag afspelen. Een andere 
vreemde gebeurtenis vond plaats in de laatste week van april. 
Paolo Gabriele, de majordomus of butler van de paus, werd door de 
gendarmerie van Vaticaanstad opgepakt. Hij bleek een duizendtal 
uiterst belangrijke documenten te hebben ontvreemd, ze lagen bij 
hem thuis. De zaak kwam aan het licht na publicatie van het boek 
Sua Santita (‘Zijne heiligheid’) van de Italiaanse journalist Gianluige 
Nuzzi, waaraan Gabriele had meegewerkt. Op 6 oktober werd hij 
door de Vaticaanse rechtbank tot 18 maanden gevangenisstraf 
veroordeeld. In zijn laatste woord tegenover de jury sprak Gabriele: 
‘Ik heb de sterke innerlijke overtuiging dat ik dit uit overstelpende 
liefde heb gedaan, om zo te zeggen vanuit mijn diepste wezen, ten 
bate van Christus’ kerk en zijn zichtbare leider. Ik herhaal, ik zie 
mijzelf niet als een dief.’ In een reactie op het vonnis zei Nuzzi dat 
een stroom kardinalen en bisschoppen de butler hebben benaderd 
in de hoop via hem hun ontevredenheid kenbaar te maken over de 
machtsspelletjes en intriges in het hart van de katholieke kerk. Hij 
zei verder dat Gabriele van mening is dat de paus wordt geïsoleerd. 
Zelf zei hij: ‘Benedictus is een puur mens te midden van wolven.’

In februari 2013 trad paus Benedictus XVI vrijwillig af. Hij was 
daarmee de eerste paus sinds 1294 die bij leven vrijwillig aft rad.

Seksuele orgieën in Vaticaanstad

Er zijn genoeg schandalen die men de paus in zijn schoenen kan 
schuiven, al heeft  hij er part noch deel aan. Medio mei 2012 kwam 
iets heel belastends aan het licht. Volgens de hoofdexorcist van het 
Vaticaan, Gabriele Amorth, was de heilige stoel nauw betrokken bij 
de verdwijning van de 15-jarige Emanuela Orlandi in 1983. Zij was 
de dochter van een werknemer bij de Vaticaanbank die met zijn 
familie in Vaticaanstad woonde. Half mei heropenden de politie 
en forensische experts het graf van een zware crimineel, Enrico De 
Pedis, naar aanleiding van een anonieme tip. ‘De waarheid over 
Emanuela’s verdwijning kan daar gevonden worden.’ In het graf 
werden inderdaad botten gevonden die niet van de gangster waren. 
Of ze van Emanuela zijn is nog niet bekendgemaakt. Amorth 
beweert dat de kidnapping van het meisje ‘een seksueel getinte 
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misdaad was’. ‘Eerder is al door monsignor Simeone Duca gemeld 
[een archivaris bij het Vaticaan, inmiddels overleden] dat hij werd 
verzocht om samen met de Vaticaanpolitie meisjes te ronselen voor 
feestjes,’ vertelde Amorth aan het dagblad La Stampa. ‘Ik heb nooit 
in de internationale theorie geloofd [van buitenlandse kidnappers] 
en ik heb ook reden aan te nemen dat dit gewoon een zaak van 
seksuele uitbuiting is, wat tot moord leidde en vervolgens tot het 
verbergen van haar lichaam. De diplomatieke staf van een aan 
de heilige stoel verbonden buitenlandse ambassade is hier ook bij 
betrokken.’ De Pedis voerde een moorddadige bende aan die in 
drugs handelde, de Banda della Magliana. Hij vond in februari 1990 
in een hinderlaag de dood die door zijn compagnons was opgezet 
op de Via del Pellegrino in Rome. Zijn graf bevindt zich in de Sant’ 
Apollinare Basilica. Men stemde in met het met diamanten bezette 
praalgraf omdat De Pedis zich volgens de gevangeniskapelaan 
Pater Vergari ‘in de gevangenis had bekeerd en veel aan goede 
doelen had geschonken’ (waaronder grote gift en aan de katholieke 
kerk). Emanuela’s broer heeft  onlangs op het Vaticaanplein 
gedemonstreerd met een poster waarop hij zijn ongenoegen 
uitte over de afh andeling van de zaak. Op de beschuldigingen 
van Amorth heeft  het Vaticaan tot nog toe niet gereageerd.
(einde citaten Hubert Luns)

Wij weten allemaal welke seksuele uitspattingen er zijn en waren in allerlei 
kerken. De grootste komen echter voor rekening van de R.K. kerk. Dat is 
begrijpelijk, gezien de RK kerk het grootste kerkgenootschap in de wereld is. 
Daar is de leer van Bileam het duidelijkst openbaar geworden.

De kerk en ‘seks’
Onkuisheid, seksuele opwinding buiten het huwelijk werd een doodzonde 
voor de leden van de kerk. Een doodzonde betekende dat je voor eeuwig 
naar de hel ging. Wilde je dat die zonde je vergeven werd, dan moest je 
die zonde aan de priester opbiechten. Daarom moesten de priesters op de 
hoogte zijn van alles wat met het seksuele leven te maken had. Om die re-
den kregen de studenten die zelf een leven lang celibatair moesten leven alle 
vormen van seksuele handelingen onderwezen. Ze waren op de hoogte van 
de hoed tot de rand.

Opvallend is nu echter dat al die priesters die volkomen op de hoogte waren 
dat als je seksuele zonden deed je naar de hel ging, zich toch met seksuele 
handelingen bezighielden.
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Zó tekent de brief aan Pergamum ons de eindtijd. Een tijd waarin niet alleen 
allerlei kerkleiders zich schandalig gedroegen, maar een tijd waarin allerlei 
christenen onrein leefden. Ontucht is normaal geworden, zo ook overspel. 
Seks buiten het huwelijk is gewoon geworden. Ook veel christenen hebben 
hierin een lage moraal.

De Heer ziet het en Hij komt met Zijn zwaard. De Here Jezus gaat in onze 
tijd langs kerken en christenen en Hij heeft  Zijn zwaard in de hand. Hij 
komt om te oordelen en te straff en. Zijn zwaard is twee keer zo scherp als 
een normaal zwaard. Wee hen die door dat zwaard getroff en worden!

Pergamum, de wereldkerk, de eindtijd en onze tijd
De brief van de Here Jezus aan gemeente van Pergamum laat ons zien waar-
heen het zou gaan met de wereldkerk. Dit sluit volkomen aan met het slot 
van het boek Openbaring waar sprake is van de grote hoer.

Overspel, ontucht en zedeloosheid zouden hun intrek nemen in de grote 
wereldkerk van de Here Jezus. Zoals de Israëlieten na hun redding en verlos-
sing uit Egypte al spoedig overgingen tot ontucht, zedeloosheid, hoererij en 
overspel, zo zou dit ook al spoedig gevonden worden in de kerk van de Heer. 
Het zou uitlopen op een explosie van seksuele zonden in de eindtijd.

Als wij vandaag het leven van de kerk bezien, kunnen wij niet anders zeggen 
dan: die tijd is gekomen. In alle kerken en gemeenten hebben mensen, zowel 
leiders als gemeenteleden het pad van de reinheid verlaten en zijn ze overge-
gaan tot hoererij en zedeloosheid.

Deze houding in de kerken en gemeenten vertellen ons dat wij met rasse 
schreden het einde naderen en dat de Heer zal komen met Zijn vlammend 
zwaard om de christenen te oordelen. 

Niet voor niets heeft  Petrus gezegd, dat het oordeel begint bij het huis van 
God (1 Petr. 4:17). De Heer met het scherpe zwaard gaat spoedig komen. Hij 
gaat de vuile zondaars oordelen. Hij wilde dat Zijn Gemeente als een reine 
maagd zou zijn (2 Corinthiërs 11:2). De kerk is op veel plaatsen geen reine 
maagd meer, maar een vuile hoer.

Een speciaal woord van de Here Jezus
In deze tijd, de periode van 313-606 na Christus kun je niet alleen zeggen, 
dat de kandelaar niet meer op zijn plaats staat (zoals wij al in de periode van 
Smyrna zagen), maar dat hij ook geen licht meer geeft . Er is nu een tijd van 



54

verval, ontrouw, geestelijke hoererij, een huwelijk met Babel aangebroken. 
De Here Jezus staat niet meer als de Opperherder in het midden van Zijn 
kudde. Hij staat er naast. Hij staat er tegenover. Niet als Herder, maar als 
Rechter. Hij komt met het tweesnijdend scherpe zwaard. Hij veroordeelt en 
straft  de kerk. Als de kerk niet tot inkeer komt, zal Hij spoedig komen en 
strijd voeren tegen de kerk met het zwaard Zijns monds, zoals Openbaring 
2:16 meedeelt.

Was er in de vorige brief alleen nog sprake van een synagoge van satan, nu is 
het verval van de kerk al dieper en is er sprake van een troon van satan in de 
kerk (Op. 2:13). 

Beloft e voor overwinnaars
Overwinnaars mogen eten van het verborgen manna. Er is een Joodse over-
levering die zegt, dat de profeet Jeremia het kruikje manna uit de ark ver-
stopt heeft  en dat het in de tijd van het Messiaanse rijk weer gevonden zal 
worden.

Het verborgen manna
Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven... (Op. 2:17)

Aan de paasmaaltijd bij de Joden worden drie stukken matse (ongezuurd 
brood) apart genomen. Er zijn verschillende verklaringen voor deze drie 
stukken.

Sommigen zeggen: “Het bovenste stuk vertegenwoordigde God, de Schepper, 
in de hemel. Het onderste stuk vertegenwoordigde de mensen op aarde. Het 
middelste stuk wees op de bemiddelende priester.” Anderen zeggen: “Het bo-
venste stuk wees op de priesters, het middelste op de Levieten en het onder-
ste op de Israëlieten.”

Weer anderen, de Messias-belijdende gelovigen, zeggen: “Het bovenste stuk 
wijst op God de Vader. Het middelste wijst op de Zoon, de Messias. Het on-
derste stuk wijst op de Heilige Geest.” Welke betekenis men er ook aan geeft , 
ieder ziet in deze drie stukken een betekenis. Voor ons is de derde betekenis 
echter de meest wezenlijke.

Aan het begin van de maaltijd als de zegen over het brood werd uitgespro-
ken, werd het middelste stuk brood, dat voor ons dus het beeld is van de 
Messias, genomen en in twee stukken gebroken. Het ene stuk werd in kleine 
delen gebroken en aan de aanwezigen uitgedeeld, zodat er voor iedereen een 
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stukje was. Dit zal het stuk zijn dat de Here Jezus aan Zijn discipelen aan de 
Paasmaaltijd uitgereikt heeft . 

Het andere deel werd in een witte doek gewikkeld en verborgen tot na de 
maaltijd. Het was het verborgen stuk matse, het verborgen manna, ook wel 
de afi koman genoemd. Afi koman is een Grieks woord dat “toespijs” bete-
kent, of “dat wat verlost is”. De kinderen mochten namelijk dit stuk manna 
opzoeken, waarna de leider van de paasmaaltijd het brood “loste” door er 
een klein geschenk of geldstuk voor te geven.

Voor de christenen is het beeld van deze afi koman heel bijzonder. Het herin-
nert ons aan twee zaken:

1. Aan de sedermaaltijd is de Afi koman, het beeld van de Messias, aan-
wezig. Hij wordt echter verborgen en blijft  verborgen tot het eind van 
de maaltijd. Dan wordt de verborgen Afi koman, de verborgen Messias 
gevonden. Zo kwam de Here Jezus 2000 jaar geleden naar de aarde als 
de Messias. Hij werd echter verborgen en bleef nu al 2000 jaar voor Israël 
verborgen. Er komt een dag dat de verborgen Messias gevonden / geopen-
baard zal worden.

2. Het herinnert ons ook aan Openbaring 2:17 waar wij lezen dat de Here 
Jezus beloofde: Wie overwint zal Ik geven van het verborgen manna... 

Hier maakt de Here Jezus duidelijk dat Hij Zelf beschikbaar is voor wie in 
Hem geloven en hun vertrouwen in Hem stellen. Hij is verborgen voor de 
wereld, maar wordt gevonden in de harten van de gelovigen. Het woord 
“verborgen manna” kan hier drie betekenissen hebben:

1. Het kan verwijzen naar de afi koman, die aan de sedermaaltijd verborgen 
was en later gevonden werd.

2. Het kan ook verwijzen naar de pot manna die naast de ark des verbonds 
in het heilige der heiligen gezet was en daardoor voor de mensen verbor-
gen was (Exodus 16:32-34). Hebr. 9:4 zegt dat de kruik in de ark lag.

3. In de tijd van Jeremia werd de tempel verwoest en is de ark des verbonds 
op een onbekende plaats verborgen. Ook de kruik met manna is al die 
tijd verborgen. Er is een overtuiging onder de Joden, dat in de dagen van 
de Messias de verborgen ark des verbonds gevonden zal worden en het 
verborgen manna dus ook gevonden zal worden. De verwachting is dat 
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de Messias in het komende Messiaanse rijk de Israëlieten weer manna te 
eten zal geven. Dit zal zijn aan de Messiaanse maaltijd.

De Here Jezus is het Brood des levens. Wie in Hem gelooft  – anders gezegd: 
wie dit Brood gegeten heeft  – zal nooit meer honger krijgen; niet in dit aard-
se, tijdelijke leven en niet in het komende eeuwige leven. Wie in Hem gelooft  
mag ook aanzitten aan Zijn koninklijke bruiloft smaaltijd. Dat beleven wij 
reeds, als wij eten van het brood en drinken van de wijn bij de viering van 
het avondmaal. Wat een vooruitzicht hebben wij hierin als gelovigen!

De witte steen
... en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, 
behalve degene die het ontvangt. (Op. 2:17)

Het is moeilijk precies te weten waarnaar de witte steen verwijst. Waar-
schijnlijk wordt hij gezien als ‘toegangsbewijs’ voor de bruiloft  van het Lam 
in de prachtige feestzaal van God in de hemel. 

Je huidige naam zal niet op die steen staan. We krijgen voor de eeuwigheid 
een nieuwe naam. Zoals Simon een nieuwe naam kreeg: Kephas (bij ons 
weergegeven als Petrus), zo zullen ook wij een nieuwe naam krijgen. Wij 
kennen die naam nog niet, maar God kent hem. Voor ons is op dit moment 
niet het belangrijkste dat wij weten welke naam wij in de eeuwigheid zullen 
hebben, maar dat wij in de eeuwigheid in de hemel zullen zijn. 

Naschrift  - De Telegraaf 13 juni 2013

Paus Franciscus erkent bestaan van machtige lobby in Vaticaan 

Homohekserij in de curie

door Maarten van Aalderen en Hans Kuitert 

AMSTERDAM, donderdag 

Informeel heeft  paus Franciscus toegegeven dat er een machtige 
lobby van homoseksuele priesters en prelaten actief is in het 
Vaticaan. Formeel is het Vaticaan (en de paus) zeer gekant tegen 
homoseksualiteit. De pauselijke erkenning van een ondergronds 
homonetwerk in eigen huis is daarom extra pikant. 

De nieuwe kerkvorst deed zijn uitspraken tegenover een delegatie 
van de Latijns-Amerikaanse priester- en nonnenorganisatie CLAR 
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tijdens een audiëntie op 6 juni. De Chileense website ‘Beschouwing 
en Bevrijding’ lekte gisteren delen van dat gesprek.

Daarin sprak Franciscus niet alleen zijn bezorgdheid uit over 
corruptie in de curie, maar zou ook gezegd hebben: ‘De homolobby 
wordt genoemd. Het is waar, het is er. We moeten kijken wat we 
eraan kunnen doen.’

Woordvoerder Federico Lombardi van het Vaticaan wilde geen 
commentaar geven, omdat het om een privéonderhoud ging. Ook 
dat is pikant, niet reageren is iets anders dan regelrecht ontkennen, 
zoals al eerder is gebeurd, bijvoorbeeld in 2011 toen de Italiaan 
Carmelo Abbate, die de homoseksuele uitspattingen van priesters 
volgde, er een boek over schreef.

Gedwongen

Zo veel valt er eigenlijk ook niet te ontkennen. Het gonst al jaren 
van de geruchten over een priesterlijke homolobby in het Vaticaan. 
Italiaanse media suggereerden eerder dit jaar dat Benedictus XVI 
was afgetreden omdat hij die lobby niet langer kon weerstaan en 
misschien wel tot aft reden werd gedwongen.

Het zijn echter niet de Italianen, ook niet Abbate, die het 
netwerk hebben ontdekt, maar aartsconservatieve homo hatende 
Poolse theologen. Lang voordat de Italiaanse pers er lucht van 
kreeg, publiceerden die Polen over een groot en oppermachtig 
homoseksueel ondergronds netwerk in alle geledingen van de kerk, 
tot diep in de curie.

De eerste klokkenluider was frater Tadeusz Isakowicz Zaleski. Hij 
schreef er in het Pools een boek over. Het werd amper opgemerkt 
en in Polen ronduit ontkend. De homofobe priester en hoogleraar 
theologie aan de pauselijke academie in Krakau, Dariusz Oko, 
verdiepte zich grondig in alles wat met homoseksualiteit binnen 
de kerk te maken had. Hij verzamelde alles en spreekt van een 
Trojaans paard binnen het Vaticaan. Voor hem is er sprake van 
een homoketterij onder priesters.

„Van de parochie tot de curie is deze maffi  a actief”, volgens Oko. 
En hij deed aan ‘naming and shaming’. Hij noemde priesters, 
bisschoppen, kardinalen wereldwijd die hun homoseksualiteit 
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beschermden door regelrechte maffi  apraktijken in het Vaticaan. 
„Een omerta, niets minder dan dat”, schreef Oko.

Benedictus XVI probeerde die macht te kortwieken. Na zijn 
bekendmaking tot aft reden waarschuwde hij: „De grootste 
bedreiging voor de Kerk komt niet van haar vijanden, maar komt 
voort uit de zonde binnen de Kerk.”
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5 – TYATIRA

Openbaring 2:18-29

Aan de gemeente in Tyatira
18 Schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira: Dit zegt de Zoon van God, 
die ogen heeft  als vlammend vuur en voeten als brons: 19 Ik weet wat u doet, 
hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer 
dan vroeger. 20 Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profe-
tes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot 
ontucht en het eten van heidens off ervlees verleidt. 21 En hoewel ik haar de 
tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar on-
tuchtig gedrag op te geven. 22 Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met 
haar plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken; 23 haar kinderen 
zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseff en dat 
ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal 
belonen naar zijn daden. 24 Tegen de rest van u in Tyatira, al degenen die 
haar leer niet aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde 
verborgenheden van Satan, zeg ik: ‘Ik leg u maar één last op: 25 houd vast aan 
wat u hebt, totdat ik kom.’ 26 Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik 
macht geven over alle volken. 27 Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoe-
den, als aardewerk worden ze verbrijzeld. 28 Ik geef hem macht, zoals mijn 
Vader die aan mij heeft  gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven. 29 
Wie oren heeft , moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. (NBV)

18 En schrijf aan de engel der gemeente te Tyatira: Dit zegt de Zoon Gods, die 
ogen heeft  als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons: 19 Ik weet uw 
werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste 
werken, die meer zijn dan de eerste. 20 Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw 
Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn 
knechten om te hoereren en afgodenoff ers te eten. 21 En Ik heb haar tijd gege-
ven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. 22 
Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die me haar overspel bedrijven, breng 
ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. 23 En 
haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, 
dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder 
naar uw werken. 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. 25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, 
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totdat Ik gekomen ben. 26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe 
bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27 en hij zal hen hoeden 
met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van 
mijn Vader ontvangen heb, 28 en Ik zal hem de morgenster geven. 29 Wie een 
oor heeft , die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. (NBG)

De gemeente van Tyatira
Van verschillende kanten wijzen geleerden erop, dat ‘de eindtijd’ begonnen 
is. Terwijl veel politici meenden dat de Tweede Wereldoorlog met 50 miljoen 
doden de laatste grote oorlog zou zijn, blijkt het tegendeel waar te zijn. Filo-
sofen hebben ook gedacht dat het na de periode van de Verlichting langzaam 
maar zeker beter zou gaan in de wereld. Ze hadden het mis. Het gaat steeds 
slechter onder de mensen. Het geweld in de wereld is niet meer in te dam-
men. Ook zijn we niet meer in staat om alle geweldenaren te straff en. Bij ter-
roristische acties zijn zoveel mensen betrokken, dat vaak alleen één of twee 
leiders veroordeeld worden.

We zien het op grote schaal na de Tweede Wereldoorlog: we herinneren ons 
nog wel de oorlogen in Korea en Vietnam; de strijd van de Russen tegen 
allerlei volken, de strijd op de Balkan met Kosovo e.d., het afschuwelijke 
geweld in Afrika tussen Hutu’s en Tutsies, de strijd in Iran en Irak, enz. We 
zien de islamitische terreur steeds verder optrekken en we weten, dat de 
islam maar één doel heeft : door middel van het zwaard – dat is: de strijd – 
de wereldheerschappij bemachtigen. Jarenlang riepen allerlei mensen dat de 
islamitische ‘jihad’ geen echte strijd betekent, maar dat dit betekent dat er 
een discussie of dialoog op gang komt. En de simpele hoogwaardigheidsbe-
kleders geloofden het ook nog!

Hoewel velen – vooral politici – met oogkleppen lopen en het gevaar niet 
onderkennen, worden we telkens weer van allerlei kanten gewaarschuwd. 
Hoe meer mensen God en de duivel uit hun denken verbannen hebben, hoe 
meer de satan kans ziet om als beïnvloeder van allerlei mensen en organisa-
ties zijn sinister spel te spelen. Niet voor niets heet hij de ‘moordenaar vanaf 
het eerste begin’. Niet voor niets heet hij ook ‘de vader van de leugen’.1 De 
leugen regeert in onze tijd.

Mensen – ook christenen – zijn in hun denken zó beïnvloed, dat zij niet 
eens meer de boodschap van de Bijbel als de waarschuwende waarheid van 
God zien en erkennen. Waar geen God is, kan deze niet-aanwezige-God de 

1  Johannes 8:44
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mensheid ook niet meer ter verantwoording roepen en straff en. Zo denkt de 
wereld straff eloos verder te kunnen gaan. Maar de brief aan de gemeente van 
Tyatira laat ons weten, dat er zeker een dag komt waarop God gaat straff en. 

We zien het bij mensen individueel. Telkens horen wij over mensen die an-
deren vermoord hebben. Het moorden neemt niet af, het neemt alleen maar 
toe. De leegheid in de harten van veel mensen lijkt voornamelijk gevuld te 
moeten worden met waandenkbeelden afk omstig uit het gebruik van allerlei 
verdovende middelen. 

De eindtijd is begonnen! Het boek Openbaring is actueel!

Donkere middeleeeuwen
De tijd die in de brief aan de gemeente te Tyatira beschreven wordt, vinden 
wij terug in de periode van de kerkgeschiedenis, die begon in 606 en eindig-
de omstreeks 1517-1520. Het beschrijft  de kerk in de periode van de donkere 
Middeleeuwen. De tijd van Tyatira is echter niet echt geëindigd omstreeks 
1517-1520. Zoals de tijd van Pergamum niet geëindigd is in 606 maar de 
volgende tijd (van Tyatira) bleef bestaan, zo is ook de tijd van Tyatira ge-
woon doorgegaan in de volgende perioden en zal zij doorgaan tot in de grote 
verdrukking.

De naam Tyatira
De naam Tyatira is waarschijnlijk samengesteld uit twee woorden: off er 
(reukoff er) en voortzetten (doorgaan) en kan het best vertaald worden als 
‘een voortdurend (doorlopend) off er’. Het is de tijd waarin vele off ers ge-
bracht werden. Het is de periode van de kerkgeschiedenis waarin het verzoe-
nend lijden en sterven van de Here Jezus beschouwd wordt als niet voldoen-
de te zijn voor onze verzoening. Om verzoening te ontvangen worden er nu 
allerlei werken en ceremoniën toegevoegd, om door middel van het kruis en 
je eigen werken en ceremoniën tezamen verzoening te ontvangen.

De naam Tyatira kan ook vertaald worden als ‘verdrukking door een vrouw’. 
Het is de periode waarin de kerk ‘verwijfd’ wordt en de kerk, als Izebel, de 
mensen gaat verdrukken. Zoals Izebel in de tijd van het Oude Testament de 
getrouwen van God verdrukte, zo gaat de kerk nu de getrouwen, dat zijn de 
‘reinen’ ook wel katharen en ketters genoemd, vermoorden.
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Een gemeente met twee bekende vrouwen
De eerste vrouw: Lydia
12 Van daar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van 
Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we 
enkele dagen. 13 Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de 
rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zit-
ten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. 14 Een van 
onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoff en handelde; 
ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden 
van Paulus. 15 Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons 
uit met de woorden: ‘Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem 
dan bij mij uw intrek.’ Ze drong er bij ons sterk op aan. (Handelingen 16:12-
15)

Een gebedsplaats aan het water als vervanging van een synagoge-gebouw 
met mikwe.

De aanwezige vrouw heet Lydia. Haar naam betekent ‘moeite’. Ze was de 
eerste Europese bekeerlinge van Paulus, en daarna zijn gastvrouw tijdens 
zijn eerste verblijf in Filippi. Ze kwam oorspronkelijk uit Tyatira en verkocht 
purperen stoff en. Ze was als toehoorster aanwezig op de gebedsplaats. Ze 
vereerde God en zal waarschijnlijk geen Joodse geweest zijn.

a. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus.
b. Zij opende haar hart om de Here Jezus als Redder te aanvaarden.
c. Zij zal in Filippi een (tweede?) huis gehad hebben.
d. Zij nodigde Paulus en zijn medewerkers in haar huis.

De tweede vrouw: Izebel
Uit het Hebreeuws: Jezabel (Izabel). De naam betekent ‘Baäl prijst’ of ‘Baäl 
is echtgenoot van’. Ook wordt het vertaald als ‘kuis’ maar ook als ‘onkuis’. 
Dit verwijst naar Izebel uit het O.T. Zij was koningin van Israël, vrouw van 
Achab, dochter van Etbaäl. Een goddeloze, wrede koningin die de afgoden-
dienst beschermde en de profeten vervolgde.

Het werd de symbolische naam van een vrouw die voorgaf profetes te zijn, 
maar die, overgegeven aan wetteloosheid, christelijke vrijheid eiste om in 
strijd met de wil en de geboden van God te leven.

De vrouw Izebel, die hier het beeld is van de kerk, zegt dat zij een profetes is, 
dus dat zij geestelijk bezig is. Zij heeft  een prachtige naam, die ‘rein’, ‘zuiver’ 
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betekent. De kerk lijkt weliswaar rein en zuiver, maar is het niet. De kerk is 
onrein.

In de vorige brief werd het beeld van de kerk die met Babel hoereerde, ge-
schilderd. In deze brief wordt gekeken naar het voorbeeld van Achab, die 
als Jood trouwde met de afgodendienares Izebel, waardoor zijn eigen leven 
verontreinigd werd. Achab haalde met zijn vrouw de Baäl in zijn huis (zie 1 
Koningen 16:29-34 en 2 Koningen 9:22,30). Zijn vrouw hield zich bezig met 
geestelijke hoererij, afgoderij en toverkunsten, waardoor de godsdienst van 
Israël vermengd werd met afgoderij. Wat Bileam deed in de woestijn, deed 
Achab in het land. Hoewel Jerobeam degene was die Israël tot zonde ver-
leidde, was het Achab, die de afgoderij tot staatsgodsdienst maakte. Zo zal 
het gaan in de kerk in de periode die beschreven wordt door de gemeente te 
Tyatira. Het is een vermenging van de kerk en de staat geworden. 

Zoals Izebel zich als profetes geestelijk voordeed, maar een moordenares 
was, zo deed de kerk het voorkomen als ware zij een geestelijk instituut. De 
kerk heeft  in die periode echter vele doden op haar geweten. Het is de tijd 
van de donkere Middeleeuwen. In deze tijd heeft  de keizer de leiding van de 
kerk. Hij is de voorzitter van de synodes. In deze tijd leert de kerk de volge-
lingen van de Here Jezus om te hoereren en afgodenoff ers te eten. Zo verleidt 
zij de gelovigen. Door haar toedoen heeft  de kerk de diepte van satan leren 
kennen. (Op. 2:24). Zij (Izebel / de kerk) zal ziek worden en al haar volgelin-
gen, de hele kerk, zal ziek worden.

Geest van Izébel achter seksschandalen in kerk
Jennifer LeClaire deelde in mei 2013 mee: ‘De geest van Izebel is er de oor-
zaak van dat al diverse leiders van megakerken zich uit hun bediening terug-
trokken wegens langdurige relaties met vrouwen buiten hun huwelijk.’

Dat zegt de schrijfster van diverse boeken Jennifer LeClaire naar aanleiding 
van een aff aire die David Loveless, voormalig voorganger van de Discovery 
Church in Orlando (Florida), tot aft reden dwong. Hij is al de derde mega-
kerkleider in een half jaar in die omgeving, zegt LeClaire, die vorige week 
waarschuwde tegen ‘popster predikers’, die een uitgehold Evangelie aan de 
man brengen. Als het bij die drie bleef zou dat al erg genoeg zijn, maar vol-
gens haar neemt seksuele immoraliteit toe in de kerk. ‘En ik heb de indruk 
dat die nog meer heerst in de kerkbanken dan op de preekstoelen. De geest 
van Izebel zit vaak achter deze immorele trend, die met een verleidende 
agenda de lust van het vlees activeert.’
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Die geest brengt voorgangers er een voor een toe te bezwijken voor de kwade 
wensen van hun hart, zegt LeClaire. ‘Te weinigen herkennen de sinistere 
werkingen of Izebels heimelijke verleiding. Zij trapten in wat ik Izebels be-
drog noem en tolereren seksuele immoraliteit in de gemeente of herkennen 
niet de ware Izebel in actie, omdat zij op heksenjacht zijn naar te manipule-
ren vrouwen.’

Zij verwijst naar Openbaring 2:20: ‘Ik heb tegen u dat gij de vrouw Izébel laat 
begaan, die zegt dat zij een profetes is en zij leert en verleidt mijn knechten 
om te hoereren en afgodenoff ers te eten.’ Izebel, zegt LeClaire, komt om te 
doden, te stelen en te verwoesten door verleiding en mensen naar immorali-
teit en afgoderij te leiden. ‘Wij hebben de verantwoordelijkheid de duivel te 
weerstaan en hij zal van ons vlieden, Izébel is geen uitzondering, maar velen 
vallen erdoor, omdat zij het grote geheel niet zien. Izébel rechtvaardigt de 
zonden van immoraliteit en afgoderij met een valse doctrine over genade.’

Niet alleen in Orlando, maar in heel het lichaam van Christus neemt het de-
monische werk van de geest van Izébel volgens LeClaire toe. ‘In maart werd 
Jack Schaap, voormalig voorganger van een megakerk in Indiana, veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar wegens een seksuele relatie met 
een tiener, die hij pastoraal begeleidde.’ Zij noemt ook bisschop Eddie Long, 
die werd beschuldigd van seks met tienerjongens en fi nanciële schandalen. 
De immoraliteit in de Rooms Katholieke Kerk leidt voortdurend tot koppen 
in de kranten, zegt ze.

Izébel leidt niet alleen naar immoraliteit, maar ook naar afgoderij, waartoe 
zij de vele fi nanciële schandalen op het kerkelijke erf rekent. Maar dezelfde 
geest leidt ook tot manipulatie, waarschuwt LeClaire.

‘Voorgangers en anderen zullen in immoraliteit en afgoderij 
blijven vallen tot de Kerk de geest begrijpt die op deze zonden aast 
en zij weigert die langer te tolereren. Het betekent te weigeren de 
lust in je eigen hart en de immoraliteit en afgoderij in je kerk toe 
te staan. Je kunt niet strijden tegen een onzichtbare vijand. Daar 
rekent Izébel op. Neem de tijd om je vijand te leren kennen. Bid 
voor je voorganger en negeer de strikken van Izébel in je leven. 
Je zult misschien geen krantenkoppen halen als je in seksuele 
immoraliteit vervalt, maar het is zoiets als het pijnigen van Gods 
hart.’ (Tot zover Jennifer LeClaire)
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Een zieke profetes
De Heer lijkt ons duidelijk te willen maken, dat het bij Izebel niet slechts 
gaat om een bepaalde levenshouding in de kerk, maar dat er inderdaad een 
of meerdere vrouwen zullen komen die aanspraak zullen maken op een 
bepaalde charismatische profetische begaafdheid, terwijl zij met hun zoge-
naamde profetieën in feite de gemeenteleden alleen maar op een dwaalweg 
leiden. Deze vrouwen geven zich uit voor ware dienaressen van de Here 
Jezus die een speciale zalving van de Heilige Geest ontvangen hebben en nu 
een door Gods Geest geïnspireerde nieuwe (!) boodschap voor de gemeente 
hebben! Zo leren en verleiden dergelijke vrouwen de gemeente van de Heer.

In de gnostiek waar deze gemeente naar verwijst, waren het ‘profetische’ 
vrouwen die de gemeenteleden op een dwaalweg leidden. Met al hun zoge-
naamde profetieën leidden zij de gelovigen op een pad dat bij de duivel uit-
kwam. Zoals Izebel in het Oude Testament het volk meenam op een occulte 
weg met demonische praktijken, zo zal deze vrouw, of zullen die vrouwen 
dat in de eindtijd in de kerk opnieuw doen. Hierdoor zullen zij velen verlei-
den met hun onbijbelse profetieën. 

Dwalingen in de kerk
607  Bonifacius III wordt gekroond tot universeel bisschop, waarbij het 

pausdom offi  cieel zijn intrede doet. De titel “paus” wordt voor het eerst 
aan Bonifacius III gegeven door keizer Phocas.

709  Bij paus Constantijn wordt een aanvang gemaakt met het kussen van 
de voeten van de paus.

787  De verering van het kruis, beelden en relikwieën wordt offi  cieel, hoe-
wel Helena, de moeder van keizer Constantijn al uit Jeruzalem stuk-
ken hout en spijkers had meegebracht en geloofde, dat die van het 
kruis van de Here Jezus waren...

850  In dit jaar horen wij voor het eerst over heilig water (wijwater), hoewel 
anderen menen, dat het wijwater al sinds het begin van de zesde eeuw 
in gebruik was. Een mespuntje zout wordt aan het water toegevoegd 
als symbool van onsterfelijkheid en bescherming en dit water wordt 
gezegend door een priester.

890  De verering van Jozef begint.

927  Het college van kardinalen wordt aangesteld. 
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995  Heiligverklaring van de eerste doden door Paus Johannes XV.

998  Het vasten op vrijdag en in de vastentijd (40 dagen vóór Pasen) wordt 
ingesteld.

1079  Paus Gregorius VII (Hildebrand) beveelt het celibaat voor de geestelij-
ken.

1090  De rozenkrans doet zijn intrede.

1184  Offi  ciële instelling van de Inquisitie door het concilie van Verona. De 
inquisitie was een rechtbank die onderzoek deed naar wat in het oog 
van de offi  ciële kerk ketterij was en om alles wat niet overeenkomstig 
de leer van de kerk was te onderdrukken. Zij die behoorden tot de 
evangelische gemeenten, de gemeenten die niet aan de kerk van Rome 
verbonden waren, werden ernstig vervolgd. Deze mensen, die vandaag 
zouden behoren tot de Baptisten Gemeenten, de Vrije Evangelische 
Gemeenten, de Evangelische Gemeenten, de Pinkster Gemeenten, enz. 
werden allen uitgemaakt voor Anabaptisten (wederdopers) en werden 
ook in ons land vervolgd. Bekend is ook de ernstige jodenvervolging 
in Spanje en Portugal. Ook de Marranen werden in Spanje en Portugal 
ernstig vervolgd. Deze Marranen waren joden, die onder dwang over-
gegaan waren tot de kerk en zich daar hadden laten dopen. Zij werden 
uitgescholden als Marranen, wat “varkens” betekent. Veel van deze 
Marranen bleven in het verborgene trouw aan de joodse godsdienst, 
Maar o wee, als zij hierbij betrapt werden...

1190  De verkoop van afl aten begint. In de kerk werden na de biecht en de 
boetedoening de straf op de tijdelijke zonden geregeld. Nu werd de 
afl aat ingesteld, die niet direct de vergiff enis van de zondeschuld is, 
maar deze wel veronderstelde. De boetetijd die de berouwvolle zon-
daars moesten ondergaan, werd door de afl aat ingekort. Bij wijze van 
voorbede werd de afl aat ook toegepast op de zielen die in het vagevuur 
waren. Naar aanleiding van de kruistochten ging de kerk aan het eind 
van de elfde eeuw verder en verklaarde nu, dat de afl aat niet slechts 
de boetetijd verkortte, maar een volledige kwijtschelding van de straf 
was. Op het concilie van Clermont in 1095 verklaarde paus Urbanus 
II al, dat de afl aat een volledige kwijtschelding van schuld en straf 
was voor de kruisvaarders. In de Middeleeuwen werd vaak een afl aat 
verleend voor hen die bijdragen schonken voor de bouw van kerken, 
ziekenhuizen e.d. Bekend is hoe in deze tijd de afl aathandel welig 
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tierde en een bron van misbruik was. “Als de munt in het kistje klinkt, 
het zieltje in de hemel springt.”

1215  Paus Innocentius III kondigt de transsubstantiatie af, waardoor voort-
aan geloofd wordt, dat bij de mis de wijn werkelijk verandert in het 
bloed van de Here Jezus.

1220  Paus Honorius III kondigt de verering van de hostie (ouwel) af.

1229  Het concilie van Valencia neemt het besluit, dat de Bijbel voortaan een 
verboden boek is voor de leken. Zij mogen hem niet meer lezen.

1414  Het concilie van Constance besluit dat de wijn bij de mis voortaan 
verboden is voor de leken. Alleen de geestelijken mogen nog van de 
wijn drinken.

1439  Het concilie van Florence kondigt de leer van het vagevuur af. In het-
zelfde jaar werd meegedeeld, dat er zeven sacramenten zijn.

1508  Het Ave Maria doet zijn intrede, hoewel 50 jaar later pas een deel van 
het tweede deel eraan toegevoegd werd 

In zijn boek Th e Development of the Christian Religion erkent John Henry 
Newman, die later kardinaal geworden is, dat de speciale kleding voor de 
geestelijken, de instelling van kloosters, monniken, ascese, heilig water 
(wijwater), wierook, olielampen, kruinschering, processies, beelden, verering 
van overledenen (heiligen), zegenen van huizen, dieren, schepen en velden 
allemaal van heidense oorsprong is. De kerk werd een mysteriegodsdienst, 
met zelfs een mystieke geheimtaal: het Latijn.

Beschrijving van de Here Jezus
Zijn ogen
Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft  als vlammend vuur en voeten als 
brons... (2:18)

Hij heeft  doordringende ogen. Hij ziet en weet alles. Daarom begint het vol-
gende vers ook meteen met de woorden Ik weet...

De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt 
iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. Maar dit keer hebt u 
verkeerd gehandeld, en daarom zal van nu af oorlog uw deel zijn. (2 Kronie-
ken 16:9)
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Niets van wat geschapen is blijft  voor hem verborgen, alles is onverhuld en 
volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten 
afl eggen. (Hebreeën 4:13)

De Heer kijkt vandaag ook naar ons, naar u en mij. Hij ziet niet alleen onze 
buitenkant; Hij ziet ook onze binnenkant. Hij ziet ons hart. Hij weet wat wij 
denken.

Zijn voeten
Hier wijzen Zijn voeten niet op Zijn wandel, maar op Zijn optreden als rech-
ter en als uitvoerder van het vonnis. Eens gaf Jezus Zijn handen en voeten 
om aan het kruis genageld te worden. Zo toonden zij de tekenen van de red-
ding en verlossing die Hij aan het kruis verworven had. Nu komen diezelfde 
voeten af op allen die Zijn verlossingswerk afgewezen hebben en zich opge-
steld hebben om de gelovigen of het volk Israël te vervolgen.

Veel christenen zijn bang als ze aan de wederkomst van de Here Jezus den-
ken. Dan komen de woorden uit de geloofsbelijdenis bij hen boven: “Van-
waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.” Zij maken 
zich dan zorgen, doordat zij te weinig weten van de Bijbelse toekomstbood-
schap. Jezus komt niet terug om Gods kinderen te (ver)oordelen. Hij komt 
terug om Gods vijanden en de vijanden van Israël te oordelen en te straff en.

Voor de gelovigen gelden juist die prachtige woorden uit deze brief. In deze 
brief wordt de donkere periode van de Middeleeuwen beschreven; de tijd 
van 606-1517...1520. De kerk heeft  het dieptepunt van haar verval bereikt. De 
Here Jezus heeft  nu ogen als een vuurvlam (2:18). Hij doorzoekt de harten en 
de nieren (2:23). Hij weet alles. Hij weet wie er nog echt geloof hebben en wie 
alleen de leer van de kerk gehoorzamen. Satan wordt opnieuw genoemd, nu 
echter nog dieper dan in de vorige brieven. Was er eerst sprake van een syna-
goge van satan, daarna van de troon van satan, nu is er sprake van de diepten 
van de leer van satan die velen hebben leren kennen (2:24). Let op, dat er geen 
sprake is van één diepte van satan, maar van de diepten in het meervoud.

De voeten van de Here Jezus worden nu beschreven als koperbrons (2:18). 
Hij zal de heidenen die al in de Pergamum-periode zonder bekering de 
kerk binnen gemarcheerd zijn en in de kerk opgenomen zijn, als aardewerk 
verbrijzelen (2:27). De kerk blijkt onbekeerlijk te zijn (2:21). De Heer zal de 
leden van de kerk vergelden, een ieder naar zijn werken (2:23).

Er bleven ook in deze periode, vaak in afgelegen plaatsen, oprechte ge-
lovigen. Zij hadden de leer van de offi  ciële kerk niet aanvaard en hebben 
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niet, zoals de offi  ciële kerk, de diepten van satan leren kennen (2:24). Deze 
mensen kwamen in vrije gemeenten bijeen. Zij waren de voorlopers van de 
huidige evangelische gemeenten, die wij tegenwoordig onder verschillende 
namen in allerlei plaatsen vinden. Zij hadden zich niet vermengd met de 
mensen van de wereld en hadden daarom in de volgende periode geen refor-
matie nodig. Hoewel zij vaak geteld worden onder de protestanten, waren zij 
niet reformatorisch. Zij konden in de tijd van de reformatie de reformatoren 
soms zelfs een helpende hand bieden en tot steun zijn.

Luisteren naar de Geest!
Wie oren heeft , moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. (2:29) We 
moeten onze oren niet te luisteren leggen bij allerlei Izebels, maar alleen 
dáár waar de Heilige Geest van God echt spreekt: dat is in Zijn Woord, de 
Bijbel. God spreekt nog altijd, maar niet door Izebels. Het laatste dat God te 
zeggen had was door middel van Zijn Zoon.

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft  God in het verleden tot de 
voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft  
hij tot ons gesproken door zijn Zoon... (Hebreeën 1:1,2)

Nu is God uitgesproken. Hij heeft  alles gezegd wat Hij te zeggen had. Nu 
moeten wij horen en gehoorzamen. Dit betekent, dat God nu iets van ons 
verwacht!

Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Wie overwint en mij navolgt tot het 
einde, zal ik macht geven over alle volken. (Op. 2:25,26)

Een speciaal woord van de Here Jezus
In iedere brief gaf de Here Jezus een speciale bemoediging en beloft e voor 
mensen die in de geestelijke strijd de overwinning zouden behalen. De belof-
ten die wij tot nu toe hebben zijn:

1. deel hebben aan de boom des levens
2. bezit van het eeuwige leven
3. ontvangst van het verborgen manna
4. deel hebben aan de uitoefening van het oordeel

Wij als gelovigen worden belangrijke mensen. Bereid u daarop voor!
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Toen de Israëlieten onderweg waren naar het beloofde land, kwamen zij bij 
Baäl Peor, waar een groot feest gevierd werd ter ere van Baäl met grove sek-
suele uitspattingen. 

Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen ze zich in te laten met 
Moabitische vrouwen. Deze vrouwen nodigden hen uit voor de off erplechtig-
heden ter ere van hun goden, en het volk at van de off ers en boog zich voor die 
goden neer. Zo gaf Israël zich af met de Baäl van de Peor. 
Daarom ontstak de HEER in woede tegen Israël. ‘Laat alle familiehoofden 
van het volk in het openbaar terechtstellen en ophangen, ten overstaan van 
de HEER,’ zei hij tegen Mozes. ‘Dan zal de HEER zijn brandende toorn tegen 
Israël laten varen.’ Hierop droeg Mozes de rechters van Israël op om allen die 
onder hun bevoegdheid vielen en zich hadden afgegeven met de Baäl van de 
Peor te doden.
Terwijl Mozes en heel Israël bij de ingang van de ontmoetingstent aan het 
weeklagen waren, bracht een van de Israëlitische mannen voor hun ogen 
toch nog een Midjanitische vrouw naar zijn tent. Toen Pinechas, de zoon van 
Eleazar, de zoon van de priester Aäron, dat zag, stond hij op, greep een speer, 
volgde de Israëliet tot in zijn slaapvertrek en doorstak hem en de vrouw, dwars 
door hun onderbuik. Op hetzelfde moment werden de Israëlieten van de plaag 
verlost. Aan vierentwintigduizend mensen had de plaag het leven gekost. De 
HEER zei tegen Mozes: ‘Dankzij Pinechas, de zoon van Eleazar, de zoon van 
de priester Aäron, heb ik mijn woede tegen de Israëlieten laten varen. Omdat 
hij bij de Israëlieten voor mij is opgekomen, heb ik hen niet allemaal in mijn 
afgunst om het leven gebracht. (Numeri 25:1-11 NBV) 

Hij hief zijn hand en zwoer hen te doden in de woestijn, hun nazaten te 
verspreiden onder de volken, te verstrooien over alle landen. Zij verbonden 
zich aan de Baäl van de Peor en aten van off ers voor de doden. Ze griefden 
hem met hun gedrag, en onder hen brak een plaag uit. Pinechas stond op en 
kwam tussenbeide, en de plaag werd bedwongen. Het is hem toegerekend als 
een rechtvaardige daad, van geslacht op geslacht, tot in eeuwigheid. (Psalm 
106:26-31 NBV)

In het Nieuwe Testament wordt voor de zonde van Baäl-Peor gewaarschuwd, 
terwijl er iets verteld wordt wij uit het Oude Testament niet wisten. 

Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: Dit zegt hij die het scher-
pe, tweesnijdende zwaard heeft : Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans 
troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet 
verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood 
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in uw stad, waar ook Satan woont. Maar enkele dingen heb ik tegen u: som-
migen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor 
de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens off ervlees zouden 
gaan eten en ontucht zouden plegen. (Op. 2:12-14 NBV)

Hoewel de naam “Baäl-Peor” hier niet genoemd wordt, weten wij toch dat 
het hier over deze periode ging. De brief is gericht aan de gemeente van de 
Here Jezus in Pergamum. In deze stad is een troon van satan. Hier werd de 
eerste tempel voor Caesar Augustus opgericht, die hier als een god vereerd 
werd. Herodes de Grote had dezelfde dingen gedaan in het heilige land. In 
Caesarea, Samaria en Caesarea Philippi had hij tempels laten bouwen waar 
Augustus als god vereerd werd. Herodes de Grote staat dan wel bekend 
omdat hij de tempel van God had laten vergroten en verfraaien, hij heeft  ook 
heidense tempels laten bouwen...!

Terwijl in Numeri 22-24 niet verteld wordt, dat Bileam Balak opgezet heeft  
om de Israëlieten tot afgoderij te verleiden, wordt dit hier wel verteld. Ook 
lezen wij in Numeri niet dat Bileam de Israëlieten aangemoedigd heeft  om 
hieraan mee te doen. Toch blijkt hij dit gedaan te hebben. Wel lezen wij het 
volgende in Numeri: 

De HEER zei tegen Mozes: ‘Spoor de Israëlieten ertoe aan wraak te nemen op 
de Midjanieten, daarna zul je met je voorouders verenigd worden.’ Hierop zei 
Mozes tegen het volk: ‘Een deel van de mannen moet zich klaarmaken voor de 
strijd. Ze moeten de Midjanieten aanvallen om de wraak van de HEER aan 
Midjan te voltrekken.

De Israëlieten namen de Midjanitische vrouwen en kinderen gevangen, maak-
ten zich meester van de runderen en het overige vee van de Midjanieten en 
van al hun bezittingen, en legden de steden waarin ze woonden en hun ten-
tenkampen in de as. De geroofde bezittingen en de hele buit aan mensen en 
dieren namen ze mee, en ze brachten zowel de gevangenen als de buitgemaak-
te goederen naar Mozes, de priester Eleazar en het volk van Israël, naar het 
kamp in de vlakte van Moab, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho. 
Mozes, de priester Eleazar en de leiders van de gemeenschap verlieten het 
kamp en gingen hun tegemoet. Toen werd Mozes woedend op de bevelheb-
bers, de aanvoerders van duizend en de aanvoerders van honderd man, die 
daar uit de strijd terugkeerden. ‘U hebt de vrouwen in leven gelaten?!’ zei hij. 
‘Juist zij waren het die de Israëlieten, op aanraden van Bileam, destijds bij de 
Peor verleid hebben tot ontrouw aan de HEER, en dat veroorzaakte de plaag 
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die de gemeenschap van de HEER getroff en heeft . Dood daarom alle kinderen 
van het mannelijk geslacht en alle vrouwen die met een man hebben geslapen, 
maar laat meisjes die nog nooit met een man hebben geslapen in leven. (Nu-
meri 31:1-3 en 9-18)

Bileam was niet in staat het volk te vloeken. Hij moest het zegenen. Drie keer 
heeft  hij Israël gezegend. Dit betekent echter niet dat Bileam toen ook tot be-
kering was gekomen. Hij was een duister fi guur die de ondergang van Israël 
zocht. Daartoe gaf hij Balak de raad om Israël door middel van hoererij tot 
zonde te verleiden. Zo werden de vrouwen van Midian een struikelblok voor 
de mannen van Israël. 

Het moet een afschuwelijk afgodisch hoerenfeest geweest zijn, daar in de 
woestijn. De Midianieten hadden op aanraden van Bileam verplaatsbare 
bordelen in de woestijn neergezet. In Numeri 25:8 wordt in onze vertaling 
gewoon over een “slaapvertrek” gesproken, waar de bewuste Israëlische man 
en de Midianitische vrouw seks bedreven. Deze vrouw was een Midianiti-
sche hoer. Daarom noemt de Statenvertaling deze plaats niet “een vertrek”, 
maar “een hoerenwinkel”. In deze tenten werd gegeten en gedronken en feest 
gevierd. De maaltijd werd aan de afgoden van de Midianieten opgedragen. 
De Israëlische mannen hadden hier blijkbaar geen probleem mee en deden 
gewoon mee met de afgoderij. Vervolgens werd er seks bedreven. 

Numeri 25:7,8 vertelt dat Pinehas een man en een vrouw bezig zag terwijl zij 
in zo’n tent de liefde bedreven. Hij pakte daarop zijn speer en doorstak bei-
den, terwijl zij de liefde bedreven. De speer ging bij beiden door het onderlijf, 
waardoor zij niet alleen door de seks met elkaar verbonden waren, maar ook 
door deze speer.

Het blijkt dat de christenen van Pergamum gemakkelijk bereid waren om in 
de voetsporen van Baäl-Peor te treden en hoererij in hun leven binnen te laten. 
In de Joodse overlevering wordt verteld, dat de Midianieten naar het voorstel 
van Bileam tenten met prostituees in de omgeving van de Israëlieten plaatsten, 
met alle gevolgen van dien. Het blijkt, dat nog steeds christenen soms geen 
ernst maken met de heiliging van hun leven. Allerlei seksuele zonden kom je 
zowel onder de ongelovigen als helaas ook onder de christenen tegen. Hoererij 
en overspel worden onder de christenen helaas ook te veel aangetroff en.
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6 – SARDES

Openbaring 3:1-6

Ik weet wat u doet
1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes: Dit zegt hij die de zeven 
geesten van God en de zeven sterren heeft : Ik weet wat u doet; overal wordt 
beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. 2 Word wakker, versterk 
uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag 
tekortschiet in Gods ogen. 3 Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen 
en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar 
als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u 
niet kent. 4 Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. Zij 
zullen bij me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het. 5 Wie overwint 
zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven 
schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn 
engelen. 6 Wie oren heeft , moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 
(NBV)

1 En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: dit zegt Hij, die de zeven 
Geesten Gods en de zeven sterren heeft : Ik weet uw werken, dat gij de naam 
hebt, dat gij leeft , maar gij zijt dood. 2 Wees wakker en versterk het overige, 
dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor 
mijn God. 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. 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. 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. 6 Wie een oor heeft , die hore, wat de Geest tot de 
gemeenten zegt. (NBG)

De naam Sardes
De naam betekent zowel ‘overblijfsel’ als ‘uitgewekene’. Het is de tijd waarin 
een groot aantal leden de gevestigde kerk verlaat. Zij ontvluchten deze kerk, 
waarna de reformatorische kerken zijn ontstaan. 
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De brief
In tegenstelling tot andere gemeenten wordt hier niet over satan geschreven. 
Ook wordt er niet gesproken over dweepzieke christenen, valse profeten, 
dwaalleraars, enz. Ook is er geen sprake van verdrukking en lijden. Er wordt 
deze mensen echter ook geen compliment gegeven! Ze hebben een schijn 
van godsvrucht, maar ze kennen het ware christenleven niet (vgl. 2 Timo-
theüs 3:5).

Deze brief spreekt van een gemeente waarin de leden van de kerk wel de 
verhalen uit de Bijbel en de boodschap van de Bijbel kennen, maar het is 
allemaal dode theorie. Ze geloven in God, maar ze leven niet uit de verbon-
denheid als kinderen van de hemelse Vader. Ze weten niet of ze een kind van 
God zijn. Ze weten niet of ze naar de hemel gaan. Ze zijn recht in de leer, 
maar ze hebben geen zekerheid op grond van hun geloof. Daarom moeten 
zij wakker worden en zich bekeren. Ze zijn namelijk geestelijk in slaap geval-
len.

De Geest spreekt tot de gemeenten
In iedere brief wordt nadrukkelijk vermeld, dat wij hier het spreken van de 
Heilige Geest hebben. Dit spreken van Gods Geest was al aangekondigd 
door de Here Jezus, toen Hij op aarde was:

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdra-
gen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen 
naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal 
zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie be-
kend te maken wat hij van mij heeft , zal hij mij eren. (Johannes 16:12-14)

Letterlijk vertaald: “Nog veel heb ik u te zeggen, maar het is u nu onmogelijk 
dat te verdragen; maar wanneer hij komt, de Geest, de waarachtige, zal hij u 
leiden naar de volle waarheid; want hij zal niet spreken vanuit zichzelf, nee, 
hij zal uitspreken wat hij hóórt en wat komen gaat zal hij u verkondigen. 
Hij zal zo mij verheerlijken, want wat hij van mij zal meenemen is wat hij u 
zal verkondigen.”

De Heilige Geest zou vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij zou 
de dingen die gaan komen, bekendmaken. Wanneer heeft  de Heilige Geest 
dit gedaan? Niet tijdens het leven van de Here Jezus. Vandaar dat de evan-
geliën zo weinig vertellen over die toekomstige gebeurtenissen. De Heilige 
Geest deed dit door de brieven van Paulus en Petrus, en als laatste door het 
boek Openbaring. Daarna was de Heilige Geest uitgesproken en mochten er 
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geen nieuwe boodschappen aan toegevoegd worden, als zou de Heilige Geest 
nóg nieuwere toekomstvoorzeggingen doen.

Openbaring 19:10: Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, 
maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en 
zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.’ Want getuigen van 
Jezus is profeteren. 

Dit is te vrij vertaald. Letterlijk staat er: “Het getuigenis van Jezus is de 
Geest van de profetie.”

De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie 
dorst heeft  komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft . 
Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand 
er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschre-
ven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie 
staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige 
stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. (Op. 22:17-19)

De Geest is hiermee klaar met spreken en niemand mag daar nog nieuwe 
profetieën aan toevoegen.

De Heer Jezus zei over de Geest: Door jullie bekend te maken wat hij van mij 
heeft , zal hij mij eren. (Johannes 16:14)

Zeven geesten
Doorlopend horen wij in het boek Openbaring over engelen, wat zij zeggen 
en wat zij doen. Soms wordt het woord “engel” gebruikt, soms moeten wij 
vanuit onze kennis van het Oude Testament inzien, dat er bij bepaalde we-
zens over “engelen” gesproken wordt.

In Openbaring 1:4; 3:1; 4:5 en 5:6 wordt gesproken over de zeven geesten. De 
eenvoudige verklaring van velen is, dat het hier gaat over de Heilige Geest, 
waarbij het alleen moeilijk is, dat in zevenvoud over Hem gesproken wordt. 
Het feit, dat in Jesaja 11:2 gesproken wordt over zeven eigenschappen van 
de Heilige Geest, zoals die over de Messias zouden komen, is hier niet van 
toepassing, ook al wijzen velen voor de uitleg van de zeven geesten naar Jes-
aja 11:2. Daar gaat het duidelijk over zeven bijzondere eigenschappen, die de 
Messias tijdens Zijn leven op aarde zal hebben. Wat in het boek Openbaring 
over de zeven geesten gezegd wordt, lijkt moeilijk toe te passen op de Heilige 
Geest. Het gaat over ZEVEN geesten die vóór de troon van God staan.
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Wij lezen over deze zeven geesten het volgende: 

Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: 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. 
(Op. 1:4) 

En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: dit zegt Hij, die de zeven gees-
ten Gods en de zeven sterren heeft : Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, 
dat gij leeft , maar gij zijt dood. (Op. 3:1) 

En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en 
zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven geesten Gods. 
(Op. 4:5) 

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. (Op. 5:6)

Hoogste hemel
Wij worden meegenomen naar de hoogste hemel, de troonzaal van God. 
Hier mogen wij nu al zien, wat wij eens zullen zien als wij in de hemel zijn. 
Meerdere keren neemt het boek Openbaring ons mee naar de hemel van 
God en zo leren wij nu al de hemel kennen. Dit betekent, dat als wij ons wil-
len voorbereiden op ons verblijf in de hemel na ons sterven, of na de weder-
komst van de Here Jezus in de lucht, wij ernstige studie van het boek Open-
baring moeten maken.

Letterlijke vertaling
En aan de engel van de vergadering in Sardes, schrijf: zo spreekt hij die de 
zeven geesten Gods heeft  en de zeven sterren...

Het feit, dat het woord “geest” gebruikt wordt, hoeft  niet te betekenen, dat 
het hier gaat over de Heilige Geest. Engelen worden ook “geesten” genoemd 
(zie bijvoorbeeld Hebreeën 1:14). Het feit, dat onze vertalers het woord 
“geesten” meerdere keren met een hoofdletter geschreven hebben, zegt ook 
niets, want dat hebben de vertalers zelf gedaan. In het Grieks staan geen 
hoofdletters! Openbaring spreekt steeds over “de zeven geesten, die voor de 
troon van God zijn”. Er wordt een bepaalde kennis verwacht van deze zeven 
geesten. Er wordt geen uitleg over deze zeven geesten gegeven, omdat ervan 
uitgegaan wordt, dat de lezer wel zal weten, wie deze zeven geesten zijn.
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Het boek Openbaring is geschreven in een tijd, dat een groot deel van de 
Gemeente bestond uit Joden, die vanuit het jodendom de nodige voorkennis 
bezaten. Het andere deel, de niet-Joden, kregen van het Joodse deel genoeg 
informatie en vorming om de Bijbelse zaken te kunnen begrijpen. Dit was 
zeker het geval gezien het feit, dat de eerste Bijbel-uitleggers in de Gemeente, 
de apostelen, doorkneed waren in de Heilige Schrift . 

De brieven van Paulus, Petrus en Judas maken ons duidelijk, dat de schrij-
vers niet alleen putten uit de tekst van het Oude Testament, maar dat zij ook 
regelmatig verwezen naar bepaalde feiten, die weliswaar niet in het Oude 
Testament vermeld waren, maar die wel bij de Joden bekend waren. Om en-
kele voorbeelden te noemen: de geestelijke rots uit 1 Corinthe 10:4, Jannes en 
Jambres uit 2 Timotheüs 3:8 en de twist tussen satan en Michaël in Judas :9. 
Deze kennis wordt ook verondersteld bij de lezers van het boek Openbaring.

Zeven Aartsengelen
In het jodendom wordt van oudsher geleerd, dat er zeven aartsengelen rond 
de troon van God zijn Michaël, Gabriël, Rafaël, Uriël, Suriël, Fanuël en 
Jechiël. Opmerkelijk is, dat alle namen eindigen op “El”, dat is: God. Deze 
engelen staan boven de andere engelen. Zij zijn aartsengelen, wat betekent, 
dat zij aan het hoofd van een leger engelen staan. Als belangrijkste engelen 
hebben zij direct toegang tot God op Zijn troon, zoals het boek Openbaring 
zegt, dat zij voor de troon van God staan. Gabriël zei indertijd ook tegen 
Zacharias, dat hij voor het aangezicht van God stond (Lucas 1:19) Wij ken-
nen uit de Bijbel alleen de namen van Michaël en Gabriël. De naam Michaël 
betekent: “Wie is als God?” Juist hij moet de strijd aanbinden met de duivel, 
die als God wilde zijn. De naam Gabriël betekent: “Gods held”. 

Er wordt gezegd, dat deze zeven aartsengelen voortdurend in de tegenwoor-
digheid van God verkeren en dat zij Gods opdrachten weer doorgeven aan 
de onder hen gestelde engelen. Ook wordt gezegd, dat vier van hen (Michaël, 
Gabriël, Uriël en Raphaël) rond de troon van God staan, waarbij telkens één 
aartsengel op één van de hoeken van Gods troon staat. 

Uriël zou dan tezamen met zijn engelen recht voor de troon van God staan. 
Raphaël zou tezamen met zijn engelen achter de troon van God staan1.

1 In het apocriefe boek Tobias horen wij over één van deze aartsengelen die zichzelf 
presenteerde, zoals Gabriël zich gepresenteerd had bij Zacharias in de tempel. Ik ben 
Raphaël, één van de zeven heilige engelen, die de gebeden van de heiligen off eren en die 
in en uitgaat bij de heerlijkheid van God. (Tobias 12:15)
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Michaël en zijn engelen zouden rechts van de troon staan.
Gabriël en zijn engelen zouden links van de troon staan.

Wij kunnen niet beoordelen, of het precies deze engelen zijn die op deze 
plaatsen rond de troon van God staan. Laten wij echter niet te snel denken, 
dat het niet waar zal zijn. De Bijbel vertelt ons immers ook, dat er engelen 
rond Gods troon staan? De profeet Micha zei eens: 

Ik zag de HEER op zijn troon zitten, en aan weerszijden van hem stonden alle 
hemelse machten [engelen] opgesteld. (1 Koningen 22:19)

Het dienen van de engelen als geesten blijkt uit het feit, dat zij als de ogen 
van de Here Jezus rondgaan over de gehele aarde (Op. 5:6). De engelen hou-
den Hem volkomen op de hoogte. Zij zijn “Zijn ogen”.

In Openbaring 8:2 heten deze zeven engelen “de engelen die voor Gods troon 
staan”. In Jesaja 63:8,9 lezen wij ook al over een engel van Gods tegenwoor-
digheid:

Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk! Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’ Daar-
om wilde hij hun redder zijn. In al hun nood was ook hijzelf in nood: zij wer-
den gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededo-
gen heeft  hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en heeft  hen gedragen, alle jaren 
door.  

In Psalm 104:1-4 vinden wij een tekst, waarachter een diepere gedachte 
schuilgaat:

Prijs de HEER, mijn ziel. HEER, mijn God, hoe groot bent u. Met glans en 
glorie bent u bekleed, in een mantel van licht gehuld. U spant de hemel uit als 
een tentdoek en bouwt op de wateren uw hoge zalen, u maakt van de wolken 
uw wagen en beweegt u op de vleugels van de wind, u maakt van de winden 
uw boden, van vlammend vuur uw dienaren.

Waar de Nieuwe Vertaling spreekt over boden, sprak de Staten Vertaling 
over engelen. Twee gedachten komen hier naar voren: engelen hebben te 
maken met wind, zij zijn geest (wind en geest is in het Hebreeuws hetzelfde 
woord) en zij hebben te maken met vuur. Deze twee gedachten: geest en 
vuur komen wij bij de engelen in het boek Openbaring opnieuw tegen. Zij 
zijn de zeven geesten die voor Gods troon staan en zij zijn de zeven vurige 
fakkels die voor de troon van God branden: “Voor de troon brandden zeven 
vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God. (Op. 4:5).
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Hier kunnen wij ook denken aan Psalm 103:19-21:

De HEER – zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst hij over alles.
Prijs de HEER, u die zijn boden bent, sterke helden die doen wat hij zegt, 
gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de HEER, hemelse machten, 
dienaren die doen wat hem behaagt.

HSV: De HEERE heeft  Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koninkrijk 
heerst over alles. Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn 
woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. Loof de HEERE, 
al Zijn legermachten, dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen.

SV: De HEERE heeft  Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk 
heerst over alles. Looft  den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn 
woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords. Looft  den HEERE, al Zijn 
heirscharen! gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet!

De tijd
De gemeente in Sardes verwijst naar de periode van de kerkhervorming, de 
tijd van Luther en Calvijn, van Erasmus, Zwingli en John Knox in Engeland 
en de eerste tijd erna. Het is de periode van 1517/1520 tot 1750...1800. Het is 
een tijd van verbetering. Wij horen in deze tijd niets over satan, noch over 
heidenen in de kerk. Deze gemeente heeft  ‘de boodschap... ontvangen en 
begrepen’ (3:3) en is daardoor ontwaakt. Nu kan de Here Jezus met en door 
Zijn Heilige Geest aan het werk gaan. Zo wordt de Here Jezus ook getoond, 
met de Heilige Geest en met de grote mannen van God als sterren.

Helaas zit ook nu de dood in de pot. Vers 1 zegt, dat ze de naam hebben, dat 
ze leven, maar in werkelijkheid dood zijn: ‘overal wordt beweerd dat u  het 
leven hebt, terwijl u dood bent.’ 

Er is nieuwe kracht nodig, want de (geestelijke) dood als gevolg van geeste-
lijke zwakte loert om de hoek: ‘u bent op sterven na dood. Want ik merk dat 
uw gedrag tekortschiet in Gods ogen’ (:2). Ook al zijn velen blij met de wer-
ken van de Hervormers uit die tijd, God Zelf heeft  hun werken niet als ‘vol’ 
bevonden. Het feit, dat gezegd wordt, dat slechts enkelen hun klederen niet 
bezoedeld hebben, wijst erop, dat velen dit wel gedaan hebben: ‘Maar enke-
len in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden.’ (:4).
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De reformatie
De reformatie was gedacht als een eerste stap op het pad van de verandering. 
De reformatoren meenden, dat er later een tweede reformatie zou komen, 
waarbij alles wat nog niet in orde was, ook rechtgezet zou worden. Deze 
tweede reformatie is echter niet gekomen, zodat de reformatie naar het hart 
van de reformatoren niet volledig geweest kan zijn. Zo staat het ook in deze 
brief: ‘ik merk dat uw gedrag tekortschiet’. 

Doop
De Hervormers hadden zich wel van de afgoderij van de gevestigde kerk be-
keerd, terwijl zij God ook volledig wilden dienen, maar zij waren niet volle-
dig gehoorzaam. Zij hebben de doop van de gelovigen die bij de evangelische 
gemeenten aanwezig was, nauwgezet bestudeerd, maar ze hielden toch vast 
aan de roomse kinderdoop. Maar zij overwogen wel om de doop van volwas-
senen door onderdompeling in een volgend stadium in te voeren.

Avondmaal
Terwijl zij tijdelijk het avondmaal slechts enkele keren per jaar gingen vieren 
om het avondmaal verder te bestuderen, zijn zij hierin blijven steken. Terwijl 
zij bij de evangelische gelovigen een sterke verwachting van de persoonlijke 
wederkomst van de Here Jezus zagen, werd deze verwachting bij hen niet 
opgewekt en bleven zij steken in de korte woorden van de oude (eigenlijk 
Rooms Katholieke!) geloofsbelijdenis: “... vanwaar Hij zal komen om te oor-
delen de levenden en de doden.”

Hoewel de Hervormers oprecht waren in hun streven een echte verandering 
in het geestelijk leven te bewerken, bleef de uitwerking van hun pogingen bij 
de kerkleden helaas onvolkomen. De volkomen hervorming bleef helaas uit.

De gemeente van deze tijd heeft  de naam dat zij leeft , maar in werkelijkheid 
is zij dood. Ze zeggen van zichzelf dat ze leven, maar zij zijn dood. Een deel 
van de gemeente dreigt (geestelijk) te sterven. Hun werken deugen niet. Het 
is de kerk na de reformatie, die tot geestelijk leven gekomen is, maar ook 
weer spoedig in slaap gevallen is. Naast de Rooms Katholieke kerk heb-
ben wij nu verschillende reformatorische kerken. De dood komt echter na 
verloop van tijd ook in de reformatorische kerken, waar een formeel chris-
tendom gevonden wordt. Het is niet voor niets, dat ook de reformatorische 
kerken in Amerika, waar een levend geloof gevonden wordt, vaak over hun 
zusterkerken in Nederland (de Hervormden en Gereformeerden) spreken als 
over geestelijk dode kerken.
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De dwalingen in de kerk
In de Rooms Katholieke blijven de dwalingen verder gaan. Enkele gelovigen 
zijn echter rein gebleven.

In 1534 werd de Jezuïetenorde gesticht.

In 1545 verklaarde het concilie van Trente, dat de traditie van even grote 
waarde was als de Bijbel.

Het concilie van Trente werd gehouden van 1545-1563. Hier werden meer 
dan 100 “anathema’s” (vervloekingen) uitgesproken.

Oproep aan de gemeente
Hoewel de gemeente te Sardes beeld is van een gemeente die geestelijk dood 
is, blijkt toch, dat ook hier een soort opstanding uit de dood mogelijk is. De 
gemeente kan als het ware uit de dood opstaan. Er zijn in de gemeente nog 
steeds mensen die niet geestelijk dood zijn. Toch staan zij ook op een punt 
van ‘bijna sterven’. Geen van de werken van de gemeente kan de toets der 
kritiek doorstaan. Als de mensen niet tot inkeer komen, zal de Heer hen 
oordelen en straff en. Dat betekent niet dat ze verloren gaan, maar dat ze on-
der eenzelfde oordeel komen als door Paulus genoemd is:

... niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus 
zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en 
edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat 
het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door 
vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk 
waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft  staan, zal hij worden beloond. 
Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter 
worden gered, maar door het vuur heen. (1 Korintiërs 3:11-15)

Beloft e van de Heer
Hij komt onverwacht als een dief. Dat betekent: hij komt als hij niet verwacht 
wordt. Daarom moeten de gelovigen een heilige levenswandel hebben, zodat 
zij gereed zijn als Hij komt. Dat wordt in vers 4 en 5 anders gezegd: zorg er-
voor dat je kleding rein is, dus laat je levenswandel zijn in overeenkomst met 
je geloof. Leef je geloof uit.

De Heer zal de namen van de overwinnaars beslist niet schrappen uit Zijn 
boek van de levenden. Dit boek is het ‘bevolkingsregister van de hemel’.
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De Heer zal de naam van de getrouwe gelovigen belijden voor de hemelse 
Vader. Dat is: Hij zal (telkens weer!) de namen van Gods kinderen bekend 
maken in de hemel. Als satan komt en doet alsof een van Gods kinderen 
toch niet een kind van God is, zal de Here Jezus heel duidelijk en nadrukke-
lijk zeggen dat zo iemand wel een kind van God is! Dit betekent dat de Here 
Jezus iedere gelovige bij name kent en liefh eeft ! Ook u en mij!
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7 – FILADELFIA

Openbaring 3:7-13

Ik sta voor de deur
7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfi a: Dit zegt hij die heilig en 
betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft  – wanneer hij opendoet, kan 
niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen: 8. Ik weet wat u 
doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand 
hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven 
aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. 9. Ik zal mensen 
laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet 
zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u 
heb liefgehad. 10. Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te 
houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving 
aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden 
gesteld. 11. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de 
lauwerkrans kunnen afnemen. 12. Wie overwint maak ik tot een zuil in de 
tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de 
naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Je-
ruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn 
eigen nieuwe naam. 13. Wie oren heeft , moet horen wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt. (NBV)

7. En schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia: dit zegt de Heilige, de 
Waarachtige, die de sleutel Davids heeft , die opent en niemand zal sluiten, en 
Hij sluit en niemand opent. 8. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende 
deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt klei-
ne kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. 
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 liefge-
had. 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. 11. Ik kom spoedig; houd 
vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 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, 
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en mijn nieuwe naam. 13. Wie een oor heeft , die hore, wat de Geest tot de 
gemeenten zegt. (NBG)

De naam Filadelfi a
De naam Filadelfi a betekent broederliefde. Het is een verwijzing naar een 
periode in de geschiedenis van de kerk, waarin er weer grote onderlinge 
liefde bij de gelovigen was, terwijl er ook een grote liefde voor de Heer was.

De tijd
Nu wordt een tijd behandeld, waarin er toch een verdere hervorming tot 
stand gekomen is, een hervorming in de reformatorische kerken, Er is 
sprake van een opwekking, van zending en evangelisatie. Het is de tijd die 
omstreeks 1750/1800 aangebroken is en die eindigt rond het einde van de 
Tweede Wereldoorlog (1945).

In deze brief wordt gesproken over een geopende deur voor de gemeente. De 
gemeente heeft  weinig invloed, maar de gemeente heeft  ook het woord van de 
Heer bewaard en de Naam van de Heer niet verloochend.

Er is echter nog steeds sprake van sommigen die zeggen, dat zij joden zijn, 
terwijl zij het niet zijn. Zij liegen dus dat zij joden zijn. Zij bevinden zich in 
de synagoge van satan. Hierover werd ook al in Openbaring 2:9 gesproken. 
Het is een tijd waarin opnieuw de kreet gehoord wordt, als zou de kerk het 
geestelijke Israël zijn, als zou de kerk het ware Israël zijn. Het is de tijd waar-
in de kerk weer en nog steeds duidelijk maakt, dat in haar ogen Israël afge-
schreven is en dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen.

Hoe kan de kerk zo in verval raken, dat zij een synagoge van satan wordt? 
Het is verdrietig, dat satans geluid in de kerk gehoord wordt. Dit komt ook al 
tot uitdrukking in onderstaande teksten:

Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die 
de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen 
die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. (Handelin-
gen 20:29,30)

Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen 
verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun 
leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun ei-
gen geweten hebben dichtgeschroeid, die het huwelijk verbieden en hen dwin-
gen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft  om door de gelovigen, 
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die de waarheid kennen, onder dankzegging te worden gegeten. Alles wat God 
geschapen heeft  is goed. Niets hoeft  te worden verworpen als het onder dank 
wordt aangenomen, want het is geheiligd door het woord van God en door het 
gebed. (1 Timotheüs 4:1-5)

Er zijn echter anderen, die de Heer echt blijven liefh ebben. Die anderen 
blijven het bevel bewaren om de Here Jezus (dus: Zijn wederkomst) te blijven 
verwachten. In deze tijd zal er een hernieuwde belangstelling komen voor de 
wederkomst van de Here Jezus. Inderdaad hebben wij in deze tijd ook in ons 
eigen land grote Godsmannen gehad, die over de Here Jezus en Zijn weder-
komst spraken. Wij denken aan mannen als Da Costa, Johannes de Heer en 
ds. Jan de Liefde.

Er zal ook een bijzondere deur voor de kerk geopend worden. Deze open 
deur is er echter voor hen, die zien en erkennen, dat Jezus de sleutel van Da-
vid heeft , dat Hij niet slechts de Jezus van de kerk is, maar dat Hij de Joodse 
Jezus is.

Wonderlijk is het om te zien, dat er juist in deze periode opwekkingen en 
open deuren voor het evangelie waren in India, China, Japan, Korea, Afrika, 
Australië, enz. In Nederland kenden wij de Binnenlandse- en buitenlandse 
zending. Er ontstonden zendingsverenigingen en Bijbelgenootschap-
pen. Deze tijd wordt gekenmerkt door Bijbelverspreiding, evangelisatie en 
liefdewerk. Het is de tijd van de grote predikers als John Wesley, George 
Whitefi eld, Dwight L. Moody, Charles Finney, Charles Spurgeon, Jonathan 
Edwards en Darby. Het is de tijd van het Piëtisme, van de Puriteinen, van 
het Methodisme en de opleving van het Baptisme. Het verlangen naar Jezus’ 
wederkomst werd weer uitgesproken, terwijl er ook weer over gepreekt werd.

Velen hebben zich in deze periode van de grote staatskerk afgescheiden. 
Gods Geest kon weer werken, omdat de mensen luisterden naar het Woord 
van God. Het is de tijd van de grote opwekkingen en van de opwekkingsbe-
wegingen.

De dwalingen
In 1854  kondigde paus Pius IX de onbevlekte ontvangenis van Maria af.

In 1864  kondigde paus Pius IX af, dat de kerk gezag moest hebben over het 
gehele leven en dat vrijheid van godsdienst veroordeeld diende te 
worden, evenals vrijheid van geweten, van spreken en persvrijheid.
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In 1870  maakte het Vaticaan bekend, dat de paus onfeilbaar was inzake 
geloof en moraal.

Wat opvalt in deze brief
1. De Here Jezus heeft  de sleutel van David. Hij kan openen en sluiten. Hier 

komen wij nog op terug.

2. De gemeente heeft  ‘weinig kracht’. Het is een gemeente van eenvoudige 
gelovigen. De gemeente is niet sterk, maar wel trouw aan de Heer. Zij 
hebben het woord van hun Meester bewaard om Zijn Naam niet te ver-
loochenen. Wat ook opvalt: er wordt niets verkeerds van deze gemeente 
gezegd.

3. Er is opnieuw sprake van de synagoge van satan. Terwijl er in de brief 
aan Pergamum sprake was van de troon van satan is in deze brief sprake 
van de synagoge van satan. Luther geeft  dit weer als de school van satan.

4. Het is mogelijk bewaard te blijven van de grote verdrukking.
Deze ‘periode van verdrukking’ verwijst naar de grote verdrukking die 
over de hele aarde zal komen. Het is een tijd die 7 jaar zal duren, zoals 
Daniël ons laat weten. In die tijd zullen de ‘vijanden van God’ die op 
aarde wonen, een vreselijke periode van straf en oordelen meemaken. 
De tijd is dus bedoeld als oordeel voor de onrechtvaardigen. Daarnaast 
is hij bedoeld om Israël in benauwdheid te brengen, zodat de in het nauw 
gebrachte Joden hun heil bij hun Redder zullen zoeken.
Het is opmerkelijk dat veel theologen met alle geweld willen uitleggen dat 
de christenen in de grote verdrukking terecht zullen komen. Het lijkt wel 
of zij het verschil niet weten tussen de gemeente van de Here Jezus en de 
wereld. Als de Bijbel oordelen over de wereld aankondigt, dan maken zij 
ervan dat de oordelen (ook) over de kerk komen. De woorden uit vers 10 
zeggen volgens hen dan niet, dat je ver van de grote verdrukking be-
waard zult worden, maar dat je in de verdrukking zult komen en in die 
tijd niet zult omkomen, omdat de Heer ervoor zal zorgen dat je leven dan 
toch gespaard wordt. Je maakt dan wel alle ellende van die tijd mee, maar 
je blijft  in leven tot het einde van de grote verdrukking. Is dat nog een blij 
vooruitzicht?

5. Bijzondere beloft en voor overwinnaars: 
a. Jezus komt spoedig terug.
b. Je wordt een blijvende zuil in de tempel van God, je mag de naam 
van God en de naam van het nieuwe Jeruzalem dragen.
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Een zuil spreekt van standvastigheid en stabiliteit. Je bent een pilaar in 
het huis van God. De medegelovigen steunen ook op jou. Een kandelaar 
kan weggehaald worden, een zuil niet. De tekst verwijst naar een uit-
spraak uit Jesaja:
Want dit zegt de HEER: De eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die 
keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef 
ik iets beters dan zonen en dochters: een gedenkteken en een naam in 
mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige 
naam, een naam die onvergankelijk is. (Jesaja 56:4,5)

6. Het nieuwe Jeruzalem zal uit de hemel op aarde neerdalen.

7. De overwinnende gelovigen horen bij de toekomstige bewoners van deze 
stad. In deze stad zal niet alleen de gelovige een nieuwe naam dragen 
(2:17), ook de Here Jezus zal daar een nieuwe naam hebben.

De sleutel van David
We lezen in Jesaja 22:20-23 het volgende:

Op die dag zal ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Chilkia, ontbieden. Ik 
zal hem met uw gewaad kleden en hem uw gordel omdoen; uw macht draag 
ik aan hem over. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en 
het volk van Juda. Ik zal hem de sleutel overhandigen van het huis van David; 
wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand 
openen. Ik zal hem bevestigen, als een pin in stevige grond; voor zijn familie 
zal hij als een erezetel zijn.’ (Jesaja 22:20-23)

De HSV leest: Op die dag zal het gebeuren dat Ik Mijn dienaar Eljakim, de 
zoon van Hilkia, zal roepen. Ik zal hem bekleden met uw gewaad, hem uw 
gordel ombinden, en uw heerschappij zal Ik in zijn hand leggen. Hij zal als 
een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. En 
Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als hij open-
doet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem als 
een pin vastslaan in een stevige plaats, zodat hij een erezetel zal zijn voor het 
huis van zijn vader.

Dit herinnert aan de Here Jezus die zei: Ik ben de deur... Door Hem kom je 
binnen bij God. Zie Johannes 10:7.

Jezus heeft  niet alleen de sleutel van de dood en het dodenrijk, Hij heeft  ook 
de sleutel tot het Messiaanse vrederijk. (Ik ben degene die leeft ; ik was dood, 
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maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van 
het dodenrijk. Openbaring 1:18) 

Hij opent de poort van het dodenrijk voor de onrechtvaardigen, maar sluit 
hem voor de rechtvaardigen, zodat zij geen deel kunnen hebben aan de 
tweede dood. Zij zullen met Hem leven!

De hier genoemde Hilkia kennen wij uit de Bijbel. Hij was hogepriester (2 
Koningen 22:4). Zijn zoon Eljakim krijgt nu de beloft e, dat hij de sleutels van 
de tempel zal krijgen. Hiermee krijgt hij toegang tot de vertrekken waarin 
de tempelschatten bewaard worden, terwijl hij ook de sleutel tot de konink-
lijke vertrekken krijgt. Hij zal adviseur van de koning zijn. Daarom krijgt 
hij de sleutel tot de koninklijke vertrekken. Hij krijgt grote macht in paleis 
en tempel, voor koning en priester. Hij heeft  zoveel macht, dat als hij een 
deur opent, niemand hem zal kunnen sluiten. En als hij een deur sluit, zal 
niemand hem meer kunnen openen. Dit is een zware verantwoordelijkheid 
die op hem zal rusten. Vandaar dat het heet dat de sleutels van het huis van 
David op zijn schouders gelegd zijn.

Dit is een Messiaanse tekst die verwijst naar de grote zoon van David: de 
Messias. Jezus is de enige die toegang kan verlenen tot het Messiaanse vrede-
rijk. Hij is als het ware ‘de deur’. Hij heeft  de sleutel van de nieuwe ‘stad van 
David’: het Messiaanse vrederijk. Johannes 10 maakte al eerder bekend, dat 
Hij voor de gelovigen de deur is naar het eeuwige leven.

De priester Eljakim met de sleutels van David verwijst naar Openbaring 1 en 
3, waar wij Jezus met Zijn hemelse waardigheid zien; niet als komende Ko-
ning, maar als hogepriester in het hemels heiligdom.

Jezus met de sleutels klopt niet aan de deur
Jezus zegt: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de 
deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij 
met mij. (Op. 3:20)

De Heer Jezus staat hier zowel voor de deur van de kerk in de eindtijd, als-
ook voor de deur van het hart van de individuele mens. Jezus staat hier niet 
aan de binnenkant van de deur, maar aan de buitenkant! De Here Jezus 
wordt hier beschreven als de wachtende Redder en Heer. Hij staat aan de 
deur van het gesloten hart van de verloren zondaar en klopt. Hij wil binnen-
komen. Hij doet zelfs meer; Hij roept ook naar de mens achter de gesloten 
deur.
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Hier wordt ons de weg tot redding van de verloren zondaar getoond. Het be-
gint bij de Here Jezus. Alle activiteiten gaan van Hem uit. Maar ze gáán dan 
ook van Hem uit, niet naar een enkele uitverkorene, maar naar alle verloren 
mensen. Paulus schrijft  aan Timotheüs, dat God niets liever wil dan dat alle 
mensen behouden zouden worden. 

Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle 
mensen worden gered en de waarheid leren kennen. (1 Timotheus 2:3,4)

Hoe worden mensen gered?
Er is heel veel theologische discussie over de vraag hoe mensen gered kun-
nen worden. De ene predikant zegt: “Je moet gewoon ‘amen’ zeggen.” De 
ander zegt: Geloof is een sprong in het duister. Je moet gewoon springen.” 
De volgende zegt: “Je kunt niets doen, je moet gewoon wachten of God je 
leven binnenkomt.” 

Wat zegt de Bijbel zelf? De Here Jezus staat aan de deur van je hart. Hij wil 
in je leven binnenkomen. Maar jij moet de deur van je hart openen. Jezus 
klopt en roept, maar jij moet de deur openen. Je hoeft  de Here Jezus niet 
in de hemel op te zoeken. Hij zocht jou hier op aarde op. Je hoeft  niet hard 
te roepen en hopen dat Hij je hoort. Hij roept namelijk Zelf. Je hoeft  alleen 
maar tegen Hem te zeggen, dat Hij je levenshuis mag binnenkomen.

Hoe Jezus roept en klopt? Vandaag, nú door middel van deze studie. Hij 
komt niet meer lichamelijk naar de aarde. Hij zendt geen engelen naar de 
aarde om te evangeliseren. Hij heeft  mensen uitgezonden die Zijn werk 
moeten uitvoeren. Ik ben een van die mensen. Vandaag mag ik u zeggen, dat 
de Heer aan de deur van uw hart staat, dat Hij klopt en roept en dat Hij zo 
graag in uw hart en leven wil binnenkomen. Hij komt als u alleen maar zegt: 
“Welkom Heer, kom binnen in mijn leven.”
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8 – DWALINGEN IN DE KERK

Openbaring 3:14-22

Niet koud en niet warm – alles mag
14 Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt Amen, de trou-
we en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:  15 Ik weet wat u 
doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! 16 Maar 
nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. 17 U zegt 
dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft  
niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. 18 Daarom 
raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk 
zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich 
niet meer hoeft  te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. 19 Ie-
dereen die ik liefh eb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek 
met het leven dat u nu leidt. 20 Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand 
mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen 
eten, ik met hem en hij met mij. 21 Wie overwint zal samen met mij op mijn 
troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op 
zijn troon zit. 22 Wie oren heeft , moet horen wat de Geest tegen de gemeenten 
zegt.’ (NBV)

14 En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: dit zegt de Amen, de 
getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: 15 Ik weet 
uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! 16 
Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond 
spuwen. 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, 18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur 
gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aan-
doet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw 
oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. 19 Allen, die Ik liefh eb, bestraf 
Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. 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. 21 Wie overwint, 
hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwon-
nen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. 22 Wie een oor heeft , die 
hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. (NBG)
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Laatste van de 7 brieven
De naam Laodicea
De naam Laodicea betekent “het volk regeert”. Het spreekt van een tijd, 
waarin ieder zal doen wat hem of haar goeddunkt. In deze tijd zal de kerk 
geen principes meer hebben. Ieder mag zo ongeveer geloven wat hij of zij 
wil. Alles is toegestaan en alles mag. Er zijn geen afgebakende geloofsbelijde-
nissen meer en er zijn geen vaste principes meer voor de levenswandel van 
de leden van de kerk.

De stad Laodicea
Laodicea lag ten zuidoosten van Filadelfi a, dicht bij Kolosse. In de derde 
eeuw voor Christus werd de stad gebouwd door de Syrische koning Antio-
chus II, die de stad naar zijn vrouw noemde, dezelfde vrouw die hem later 
vergift igde.

De stad Laodicea was bekend om zijn geldhandel. Hier vinden we al belang-
rijke banken. Ook is er een bloeiende textielindustrie, waar kleren al in grote 
aantallen gemaakt werden. De stad was ook wijd en zijd bekend om zijn 
medische school, waar beroemde oogzalf (vers 18) gemaakt werd. 

Tien kilometer van de stad verwijderd, lag Hiërapolis met zijn hete bron-
nen. Het water vloeide over de aarde en kwam via een watervalletje en een 
beekje uiteindelijk als lauw water langs Laodicea. Wie hier als vreemdeling 
langs kwam en dacht heerlijk fris water uit de beek te drinken, spuugde het 
meteen weer uit. Laodicea was beroemd om de linnen- en wolindustrie. De 
zachte witte en zwarte stoff en voor kleding en vloerkleding waren beroemd.

Militair was de stad zwak als gevolg van de drinkwatervoorziening via een 
aquaduct van 10 km lengte. Men kon zich geen vijanden veroorloven en dus 
moest men bereid zijn de nodige compromissen te sluiten. Dat gold voor de 
stad en voor de gemeente te Laodicea.

De stad is rijk, maar de gemeente in die stad is arm. Het ergste verwijt wordt 
gemaakt: de gemeente is niet heet, niet koud, maar lauw. Vies lauw. Onsma-
kelijk lauw. Walgelijk lauw. Zó lauw dat het is om uit te spugen. Ze zijn niet 
ongelovig, maar ze zijn ook geen stralende lichten in een donkere samenle-
ving. Zij hebben geen koud ongeloof, maar zijn ook niet vurig van geest. Zij 
missen de eerste liefde. Zij zijn niet meer met Christus gekruisigd, begraven 
en opgestaan tot een nieuw leven.
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Het is opmerkelijk dat mensen altijd denken dat anderen veranderd zijn, 
maar nooit zien dat zij zelf veranderd zijn. Toch zijn de gemeenteleden ervan 
overtuigd dat ze rijk zijn. Ze hebben het goed en er zijn geen problemen. Er 
is geen vijandschap en er dreigt geen gevaar. Zo is het toch mooi? De Heer 
zegt echter dat deze kerk ellendig, erbarmelijk en naakt is. Ze zijn geestelijk 
arm. Naar wereldse maatstaven rijk, geestelijk echter arm. Ook nog zó blind, 
dat ze hun eigen geestelijke armoede en geestelijke naaktheid niet eens zien. 

De tijd
Het is de tijd die na de Tweede Wereldoorlog (1945) begonnen is en die zal 
doorgaan tot de wederkomst van de Here Jezus om Zijn Gemeente de hemel 
binnen te leiden en dus ook tot het aanbreken van de grote verdrukking. 

De boodschap van de brief: Alles mag
Het zal een tijd zijn, die in grote lijnen doet denken aan de tijd van de Rich-
teren. Iedereen mag doen en laten wat hij goedvindt in zijn eigen ogen. Je 
mag geloven wat je wilt en je mag leven zoals je wilt. Geloof je niet meer 
dat God de wereld geschapen heeft , maar dat de wereld door een grote knal 
ontstaan is, dan geloof je dat toch. Geloof je niet meer dat Jezus de Zoon 
van God is, maar dat Hij een revolutionair was, dan kan dat. Geloof je niet 
in de verzoening door Zijn bloed? Geen probleem. Geloof je dat alle mensen 
behouden worden en dat er geen eeuwigdurende hel is, wat maakt dat nou 
uit? Geloof je niet dat God mannelijk is, maar bid je liever tot “onze moe-
der in de hemel”, dan doe je dat toch. Wil je niet trouwen, maar ongehuwd 
samenwonen of er openlijk voor uitkomen dat je homoseksueel bent en zo 
ook leven, dan moet dat kunnen, ook als je ouderling of predikant bent. Wil 
je als homo-stel in de kerk “trouwen”, dan kan dat toch zeker. Alles kan en 
alles mag. Het is de tijd van Vox Populi, vox Dei, dat wil zeggen: de stem van 
het volk is de stem van God. Anders gezegd: wij bepalen wel hoe God moet 
zijn. Het anarchisme is de kerk binnengedrongen.

De tijd waarin alles mag wordt in Openbaring 3 beschreven als een tijd 
waarin de gemeente niet heet en niet koud, maar lauw zal zijn. Het zal de 
tijd zijn, waarin de christenen denken, dat ze rijk zijn en aan niets gebrek 
hebben, terwijl zij geestelijk ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt zijn. 
Naakt en blind zijn ze! De situatie is zo ernstig, dat de Heer zelfs buiten de 
kerk staat. Hij klopt aan, maar niet met de vraag of Hij in de kerk mag bin-
nenkomen. Hij klopt bij individuele mensen om te vragen, of Hij nog in hun 
leven mag binnenkomen. Het is een individuele oproep. De Heer walgt van 
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deze kerk. Met zo’n kerk kan Hij niet verder. Hij zal de kerk uit Zijn mond 
spuwen:

Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. (3:16)

Dwalingen in de kerk
In 1950  maakte paus Pius XII bekend, dat de maagd Maria kort na haar 

sterven lichamelijk ten hemel is  gevaren. Zij is als koningin des 
hemels dus met lichaam en ziel in de hemel, zo leert de kerk.

In 1965  maakte paus Paulus VI zelfs bekend, dat Maria de moeder van de 
kerk was.

De brief is gericht aan de kerk!
De gemeente van Laodicea bestaat niet meer. Er zijn andere gemeenten 
gekomen, net als die van Laodicea. Gemeenten die ook niet meer vervolgd 
worden en zich nu ‘rijk’ wanen. De Heer weet alles van Zijn gemeenten. Wat 
anderen niet weten, weet Hij wel. Wat anderen niet weten van ons persoon-
lijk, weet Hij ook. Hij kent ons hart en onze gedachten.

1. Laodicea is de kerk die er bedroevend aan toe is. Niet koud, niet heet, 
niet enthousiast, niet ijverig, niet afgedwaald van de Heer, geen valse leer, 
geen dwaalleraars, geen heiliging, geen heilig vuur, maar lauw.

2. Laodicea is de kerk die zelfvoldaan is. Ze zegt: ‘Ik ben rijk...’ Waren ze 
maar overtuigd van hun armoede, dan kon God iets met hen doen. 

3. Laodicea is de kerk die gerespecteerd wordt in de wereld. De ongelovigen 
hebben geen problemen met deze kerk, die zich aangepast heeft  aan de 
cultuur en de politiek van de wereld waarin zij leeft .

4. Laodicea is de kerk waar Jezus niet meer het middelpunt is. Allerlei an-
dere grootheden zijn voor Hem in de plaats gekomen. Maar Hij staat niet 
meer centraal.

5. Laodicea is de kerk die door de Here Jezus gestraft  zal worden. Hij zal die 
kerk uit Zijn mond spugen. Hoort u ook hierbij? Dan spuugt Jezus u uit!

De Bijbel zegt dat God een jaloers, een ijverig God is. Waar andere groothe-
den Zijn plaats hebben ingenomen, zal God komen om te straff en.
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De kloppende en roepende Jezus
Wat moet er veranderen als kerken en christenen ‘lauw’ zijn.

1. Je moet je eigen lauwheid onder ogen durven zien. Je moet erkennen en 
durven belijden dat je nog wel gelooft , maar dat je je eerste liefde kwijt 
bent, dat je niet zo enthousiast meer bent, dat het heilig vuur in je leven 
afgezwakt is, dat je niet meer wakker ligt omdat mensen verloren gaan, 
dat je niet meer enthousiast bent om trouw naar de samenkomsten van de 
gelovigen te komen.

2. Je moet je realiseren, dat de Here Jezus soms buiten je leven staat. Hij 
klopt en roept en wil in je hele leven binnenkomen. Is Hij Heer van al je 
gaven en talenten, van je tijd, van je geld, van je gedachten, van je hart, je 
ziel en je kracht? Hoeveel procent van deze zaken is voor God en hoeveel 
voor jezelf? 

 De Heer staat bij je; Hij roept en Hij klopt. In feite staat Hij hier niet 
direct te roepen en te kloppen aan het hart van de ongelovigen, maar aan 
het hart van de leden van de gemeente te Laodicea. Daarmee klopt Hij 
ook aan uw hart. Herkent u Zijn kloppen en roepen?

 Hier lijkt de Heer op de bruidegom uit het boek Hooglied1, die zijn bruid 
opzocht, maar de deur gesloten vond. De bruid hoorde dat hij aan de deur 
stond en dat hij wilde binnenkomen, maar ze bleef in bed liggen zonder 
te openen. Dat is de lauwheid van de gemeente van Laodicea. Is dat vaak 
ook niet onze lauwheid?

 Hebben wij ook niet vaak allerlei uitvluchten om ‘lauw’ te mogen zijn? De 
één moet zo nodig op het tijdstip van de samenkomsten eten, de ander 
krijgt visite, de volgende is jarig en ontvangt visite onder kerktijd, weer 
een ander heeft  gewoon ‘geen zin’. Zo gaat de lauwheid van Laodicea onze 
deur toch ook niet voorbij!

 Kan onze lauwheid niet vergeleken worden met het godsdienstig leven 
van de Israëlieten in de tijd van Elia, toen zij èn God èn Baäl wilden die-
nen en Elia van hen zei, dat zij op twee gedachten hinkten? Doen wij ook 
niet alsof ons leven is: een beetje voor God en een beetje voor mijzelf.  
Kan ook van ons gezegd kan worden dat wij arm, naakt en blind zijn? 
Beangstigt het ons niet meer, dat de Heer dreigt dat Hij lauwe christenen 
zal uitspugen? Zijn wij zo onverschillig geworden, dat niets en niemand 

1 Zie “Het Hooglied van God en Israël” van dezelfde schrijver.
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ons nog tot meer actie kan bewegen? Zijn wij zó blind, dat wij onze eigen 
tekortkomingen niet eens meer zien? Laat het ons koud dat de Heer ook 
ons misschien zal uitspugen?

3. Realiseer je, dat de Heer tegen armzalige christenen zegt, dat zij bij Hem 
moeten zijn om nieuwe kleren te halen, om echte rijkdom te verwerven 
en van hun geestelijke blindheid genezen te worden. Nergens anders is er 
hulp voor de lauwe christen.

4. Je moet je eigen geestelijke armoede zien, als je hier hoort dat de Heer 
walgt van deze lauwe kerk met lauwe christenen. Durft  u biddend aan de 
Heer te vragen of Hij misschien ook van u walgt? Het is begrijpelijk dat 
wij zó niet van onszelf willen denken, maar het is wel de logische conse-
quentie van wat de Here Jezus Zelf hier zegt!

5. Je moet je realiseren wat de Here Jezus vraagt: Hij wil de maaltijd met ons 
houden. Hij zegt dit als volgt: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand 
mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen 
eten, ik met hem en hij met mij. (Op. 3:20)

 Ik met hem en hij met Mij maakt duidelijk, dat de Heer wil dat Hij de ene 
keer de Gastheer zal zijn en u de gast, en de andere keer andersom dat 
u de gastheer zult zijn en Hij de Gast. Zó wil Hij een echt goede relatie 
met u opbouwen. Dat doet u ook door zelf uw Bijbel te lezen en te bid-
den, maar ook door trouw naar de samenkomsten van de gemeente te 
komen en u daar te laten opbouwen in uw geloof en de diensten te laten 
meewerken tot uw geestelijke groei. Bent u lauw in het bezoeken van de 
samenkomsten, of bent u trouw? Geeft  u de Heer de kans om u op te bou-
wen? Het heeft  geen zin om u boos te maken op een voorganger die zulke 
scherpe vragen stelt. Ook dat is lauwheid. Realiseer u dat wij te maken 
hebben met de boodschap van Jezus Zelf en dat wij met Hem in het reine 
moeten zijn!

Wie oren heeft 
Wie oren heeft , moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Zo eindigt 
iedere brief. Luister naar wat de Geest tegen al deze gemeenten zegt. Trek 
je conclusies en leer je les. Wat betekent dat voor ons? Het betekent: zie in 
welke tijd je leeft , bezie je eigen leven en zie, dat de wederkomst van de Heer 
dichtbij is. Zorg, dat je gereed bent als Hij komt.
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Een heel bijzondere beloft e
Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf over-
wonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. (3:21)

De derde brief kondigde autoriteit en gezag aan over de volken aan de over-
winnaars (2:26). De zevende brief kondigt een plaats aan op de troon van 
God de Vader. Het boek Openbaring eindigt met een achtste beloft e voor 
overwinnaars: 

Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn 
kind zijn. (21:7)

20 Die macht [van God] was ook werkzaam in Christus toen God hem opwek-
te uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 
21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en 
elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toe-
komstige. 22 Hij heeft  alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles 
aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles 
in allen vervult. (Efeze 1:20-23)
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9 – EEN OPEN DEUR IN DE HEMEL

Openbaring 4

Aanbidding van God en van het lam
1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem 
die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom 
hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2 Op hetzelfde 
moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop 
zat iemand. 3 Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, 
en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. 4 Om de troon 
heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig oudsten 
zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. 5 
Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. 
Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van 
God. 6 Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden 
voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren 
een en al oog waren. 7 Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede 
als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek 
een vliegende adelaar. 8 Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal 
ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Hei-
lig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ 9 
Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon 
zit en die tot in eeuwigheid leeft , 10 werpen de vierentwintig oudsten zich neer 
voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft  tot in eeuwigheid, en 
leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: 11 ‘U komt alle lof, eer 
en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oor-
sprong van alles wat er is.’ (NBV)

De vierentwintig oudsten en de vier dieren
1. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem 
die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom 
hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2 Op hetzelfde 
moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop 
zat iemand.  3 Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, 
en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. 4 Om de troon 
heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig oudsten 
zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd.  5 
Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. 
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Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van 
God.  6 Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden 
voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren 
een en al oog waren.  7 Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede 
als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek 
een vliegende adelaar.  8 Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal 
ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Hei-
lig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’  9 
Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon 
zit en die tot in eeuwigheid leeft , 10 werpen de vierentwintig oudsten zich neer 
voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft  tot in eeuwigheid, en 
leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden:  11 ‘U komt alle lof, eer 
en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oor-
sprong van alles wat er is.’ (NBG)

Dit hoofdstuk geeft  ons een bijzondere indruk van de hemel. We zien God 
in Zijn heerlijkheid, we zien Zijn troon, we zien wat er rond Zijn troon is, we 
zien verschillende groepen engelen, maar... waar zijn de gelovigen? Waar zijn 
de mensen die na hun dood in de hemel zijn opgenomen? Waar zijn onze 
gestorven ouders, man, vrouw, kind, enz.? We horen niets over de menselijke 
bewoners van de hemel. Moet ons dat teleurstellen? Neen, want het gaat in 
dit hoofdstuk niet over gestorven mensen, het gaat over God Zelf in al Zijn 
heerlijkheid. Op Hem alleen wordt alle aandacht gericht.

We horen niets over de woningen van de gelovigen. Wonen ze in villa’s? 
Hebben ze een tuin? Hebben ze gezelschapsdieren? Er wordt niets over ver-
teld. Wonen ze allemaal in één stad of zijn er ook mensen die op het platte-
land wonen? In de verhalen van een aantal mensen die zeggen dat ze zelf de 
hemel gezien hebben of zeggen dat een engel hun verteld heeft  hoe de hemel 
is, horen we vaak dat mensen in een huisje met een tuintje wonen, maar dat 
is geen Bijbelse boodschap.

Weten we dan niets van hen? Zonder meer, maar dan uit andere delen van 
de Bijbel. We weten dat er een prachtige stad is met straten van goud. We 
weten dat er bekende mensen wonen, zoals Henoch, Abraham, Izaäk, Jakob, 
David, Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia. Ja, dat zelfs Johannes die in dit hoofdstuk 
alleen maar in een visioen de hemel mocht bezichtigen er ook woont. We 
weten dat er heel bijzonder voedsel in de hemel is: manna, het voedsel van 
de engelen. 
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Hoe moeten wij dit hoofdstuk verklaren?
Moeten we het uitleggen zoals sommigen doen: je fantasie laten werken en 
denken dat God je wel het goede laat denken? Neen. Het boek Openbaring 
maakt ons duidelijk dat in de hemel een tempel is. Deze tempel was het 
voorbeeld voor de tabernakel en voor de tempel van Salomo. Om de hemel 
te kunnen begrijpen moeten we dus vergelijkingen zoeken in de tabernakel 
en de tempel van Salomo.

Openbaring 4 en Ezechiël 1
Er is een opmerkelijke parallel tussen Openbaring 4 en Ezechiël 1. 

Beide vertellen dat de hemel geopend werd. 
Beide spreken over een troon in de hemel en over Iemand op de troon. 
Beide spreken over een regenboog.
Beide spreken over 4 bijzondere wezens.

Hierna / Na deze dingen
In het Grieks begint dit hoofdstuk met de woorden: meta tauta. Het betekent 
gewoon: Na dit, hierna. Dat wil zeggen: Nadat gebeurd is wat beschreven 
is in de hoofdstukken 2 en 3 komt een nieuw stuk, zoals beschreven is in 
hoofdstuk 4. De hoofdstukken 2 en 3 vertellen over de tijd dat de gemeente 
op aarde is, dat is vanaf de Pinksterdag tot aan de wederkomst van de Here 
Jezus in de lucht.

Het toont de uitwerking van de woorden uit Openbaring 1:19. „Schrijf daar-
om op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren.” ‘Hierna’ 
is weer: „Na dit”, meta tauta. 

Er stond een deur open in de hemel
De deur in de hemel was open geweest bij een aantal gebeurtenissen die ons 
bekend zijn uit de Bijbel. Toen satan met zijn afvallige engelen uit de hemel 
geworpen werd, stond de hemel open om hem uit te kunnen werpen. Ter-
wijl God genade kent voor mensen die Hem ontrouw werden, kent Hij geen 
genade voor engelen die Hem ontrouw waren.

De deur in de hemel was open toen Jacob zijn droom had in Bethel en hij de 
engelen bij hem vandaan de hemel zag binnengaan en andere engelen uit de 
hemel naar hem zag terugkeren.

De deur in de hemel stond open toen de Here Jezus onder begeleiding van 
een groot engelenleger naar de aarde kwam in Bethlehem en de engelen het 
„Ere zij God” lieten horen.
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De Here Jezus zag een geopende deur in de hemel toen Hij gedoopt werd. 

De deur in de hemel stond open toen Jezus naar het Vaderhuis terugkeerde 
en ook daarbij begeleid werd door de engelen. Stephanus zag een geopende 
hemel kort voordat hij stierf.

De deur in de hemel staat open als u en ik onze gebeden opzenden naar de 
troon van God en onze gebeden vóór de Vader op het reukaltaar gelegd wor-
den. De deur in de hemel staat open voor ieder gestorven mens die de Here 
Jezus als Heiland in zijn of haar leven aanvaard heeft . 

De deur in de hemel zal opnieuw openstaan als de Here Jezus wederkomt 
om Zijn Gemeente op te halen en alle gelovigen met Hem de hemel zullen 
binnengaan.

De deur van de hemel staat hier in Openbaring 4 open om Johannes – en 
via Johannes ook ons – te laten zien hoe het in de hemel is. Anders gezegd: 
met de beschrijving die Johannes in dit hoofdstuk geeft , gaan wij een kijkje 
nemen in de hemel.

Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet
Johannes ziet niet alleen allerlei zaken in de hemel, hij hoort ook een stem 
die tegen hem spreekt en hem oproept om in de hemel te komen; niet let-
terlijk lichamelijk naar de hemel, maar visionair. Hij moet de stem herkend 
hebben. Het is de stem als van een bazuin (1:10). Het is de stem van de Here 
Jezus, van wie Johannes vertelt:

Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn 
rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik 
ben degene die leeft ; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb 
de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien 
hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. (Op. 1:17-19)

Het is de stem van de Goede Herder, van wie de schapen de stem herkennen 
(Johannes 10). De oproep om visionair naar de hemel te komen heeft  nog 
niet geklonken of ‘op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een 
troon in de hemel en daarop zat iemand.’

(Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de 
hemel en iemand was op die troon gezeten. NBG)
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Johannes werd in een ogenblik meegenomen naar de hemel. Dit is een op-
merkelijk beeld van wat er zal gebeuren met de hele gemeente als de Here 
Jezus terugkomt in de lucht. Terstond en op hetzelfde moment wordt de 
gemeente dan opgenomen in de hemel. 

... toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in 
een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer-
klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en 
zullen ook wij veranderen. (1 Korintiërs 15:51,52)

Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft  en de ba-
zuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen 
eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog 
in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in 
de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. (1 Tessalonicen-
zen 4:16,17)

In de hemel is dus een tempel
Luister, volken, allemaal, hoor, aarde en wie haar bewonen, hoe God, de 
HEER, tegen jullie getuigen zal vanuit zijn heilige tempel. (Micha 1:2; vgl. 
Jesaja 6:1)

In de hemel is Gods tempel: Maar de Here is in zijn heilige tempel. Zwijg voor 
Hem, gij ganse aarde! (Habakuk 2:20 NBG).

De aardse tabernakel en tempeldienst waren een afb eelding van de hemelse 
tempel. Wij zullen daarom naar de aardse tempeldienst moeten kijken om 
de hemelse tempeldienst te begrijpen. 

Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd… Als het dus noodzakelijk 
is dat de afb eeldingen van wat zich in de hemel bevindt op die manier ge-
reinigd worden, dan moet wat in de hemel zelf is met veel betere off ergaven 
worden gereinigd. Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat 
door mensenhanden is gemaakt, in de voorafb eelding van het hemelse heilig-
dom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit. (Hebreeën 
9:9,23,24)

Zoals er op aarde een brandoff eraltaar en een reukoff eraltaar waren, zo is er 
ook een brandoff eraltaar in de hemel en ook een reukaltaar: Toen kwam er 
een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. 
Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de 



102

troon te off eren, samen met de gebeden van alle heiligen. (Op. 8:3, zie ook 6:9; 
9:13; 11:1; 11:18 en 16:7)

Zoals er op aarde een heilige ark was, zo is die ook in de hemel: Toen ging 
Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. (Op. 
11:19) Zelfs de tent is in de hemel: Hierna zag ik de hemelse tempel, de ver-
bondstent, opengaan (Op. 15:5). In de nieuwe hemel is echter geen tempel-
dienst meer; zie Openbaring 21:22.

Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand
Johannes krijgt een visionair beeld van God. Hij kan het alleen maar beel-
dend beschrijven. Hij kan niets vertellen over de handen en de voeten van 
God; niets over de oren en de ogen van God; niets over de neus en de mond 
van God; niets over de haarkleur en de kleur van Gods huid. Hij heeft  God 
gezien, maar Hem niet gezien zoals mensen elkaar zien.

Als het gaat over de manier waarop mensen elkaar zien, zegt de Bijbel dat 
geen op aarde levend mens ooit God gezien heeft . Als het echter gaat om een 
visionair zien van God, dan lezen we meerdere keren in de Bijbel dat men-
sen God gezien hebben. Wát zij van Hem zagen, waren dan echter visionaire 
beelden.

Zo was het ook bij Mozes en Aäron. Zij zagen God op eenzelfde manier 
zoals Johannes Hem hier zag: 
Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aäron, Nadab, Abihu en zeventig 
oudsten van het volk, en zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er 
iets als een plaveisel van saffi  er, helder stralend als de hemel zelf. Deze voor-
aanstaande Israëlieten werden niet door God gedood: zij zagen hem, en zij 
aten en dronken. (Exodus 24:9-11)

Ezechiël heeft  een soortgelijke ervaring
Op de vijfde dag van de vierde maand in het dertigste jaar, toen ik te midden 
van de ballingen bij het Kebarkanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg 
ik een visioen van God...

En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffi  er, en daarboven, 
op die troon, zag ik een gedaante als van een mens. Vanaf wat zijn lendenen 
leken te zijn naar boven toe zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets 
als vuur omgeven was, en naar beneden toe zag ik iets als vuur, omgeven door 
een stralende gloed. Zoals de boog die bij regen verschijnt in de wolken, zo 
zag die gloed eruit. Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de 



103

HEER, en toen ik dit alles zag, wierp ik me voorover op de grond. (Ez. 1:1,26-
28)

Micha heeft  op deze wijze God gezien
Micha zei: ‘Luister naar wat de HEER te zeggen heeft . Ik zag de HEER op zijn 
troon zitten, en aan weerszijden van hem stonden alle hemelse machten opge-
steld.’ (1 Koningen 22:19 en 2 Kronieken 18:18)

Jesaja beschreef God op Zijn troon
In het sterfj aar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven 
troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden se-
rafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onder-
lichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, 
heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld 
van zijn majesteit.’ (Jesaja 6:1-3)

Johannes beschrijft  de Here God als een groot en ontoegankelijk licht. Hij 
ziet Hem, zoals de psalmist Hem beschreven had:

HEER, mijn God, hoe groot bent u. 
Met glans en glorie bent u bekleed,
in een mantel van licht gehuld. (Psalm 104:1,2)

Let op, dat er niet staat dat de Here Jezus op de troon zat. God de Vader zat 
op de troon. De Here Jezus krijgt de troon pas aan het eind van het boek 
Openbaring. Hij is in de tussentijd het Lam dat vóór de troon staat. Johan-
nes is niet in staat God te beschrijven naar de wijze waarop wij hier op aarde 
kijken. Daarom beschrijft  hij God in de beelden van verschillende edelstenen 
– anders gezegd: aan de hand van verschillende kleuren.

God is als een diamant (jaspis) die in verschillende kleuren voorkomt en die 
de kleur is van Gods majesteit en heerlijkheid, van Gods onaantastbare hei-
ligheid en volmaaktheid. God is ook als sardius, een steen die in de Bijbelse 
tijd altijd in zegelringen gebruikt werd. Het is een doorschijnende, vuurrode, 
fonkelende edelsteen. 

Deze stenen komen wij ook bij de hogepriester tegen (Exodus 28:15-21,29). 
Ruben is de oudsten en wordt weergegeven als een sardius. Benjamin is de 
jongste en wordt weergegeven als de jaspis. Van de oudste tot de jongste 
droeg de hogepriester de namen van de 12 stammen op zijn schouders en op 
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zijn hart. Het verwijst naar God, die Zich manifesteert met dezelfde edelste-
nen en kleuren.

Om de troon zag Johannes de regenboog, die anders is dan wij hem kennen. 
Hij was zeegroen, de kleur van de smaragd. Een diepgroene kleur die rust 
uitademt. De regenboog spreekt zowel van Gods oordeel (in het Oude Testa-
ment: door water, in het Nieuwe Testament door vuur) als van Gods trouw 
ten tijde van het oordeel. Het spreekt van hoop en bevrijding.

Samenvattend zien wij:
• Op de troon zit God de Vader Zelf
• Om de troon is de regenboog
• Rond de troon staan 24 tronen van de 24 oudsten
• Uit de troon komen bliksem, stemmen en donderslagen
• Vóór de troon staan 7 lampen, 7 vurige fakkels, terwijl daar ook de gla-

zen zee is
• Tot slot: in het midden en rond de troon zijn vier bijzondere wezens. Zij 

zijn een en al oog, zij zien alles

Dit alles herinnerde aan de eerste keer dat het volk Israël een Godsopenba-
ring had. Dat was eerst in Egypte en daarna in de woestijn: Exodus 9:23,28; 
19:16; 1 Samuël 7:20; 12:17,18.

Vierentwintig andere tronen met vierentwintig oudsten (vs. 4)
Bij de vierentwintig oudsten hebben uitleggers allerlei theorieën:

1. Het zijn de vertegenwoordigers van de 24 groepen priesters (vgl. Lucas 
1:5 en 1 Kronieken 24).

2. Zij zijn de 12 stamhouders van Israël tezamen met de 12 apostelen.

3. Het is een speciale groep engelen, die zich in Openbaring 5:8-10 duidelijk 
distantiëren van de mensen.

4. Zij zijn de vertegenwoordigers van de Gemeente in de hemel. In de 
Joodse toekomstleer wordt inderdaad gezegd, dat in de nieuwe tijd de 
rechtvaardigen met kronen op hun hoofden zitten en feest vieren bij de 
heerlijkheid van God. 

5. Sommige katholieke uitleggers hebben gedacht dat het 12 kardinalen 
waren.
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Het lijkt mij het meest logisch dat bij een hemelse troon de hemelse hofh ou-
ding hoort. We zien dat ook in de profetie van Jesaja:

Want de HEER van de hemelse machten heerst op de Sion, in Jeruzalem 
wordt zijn luister getoond aan de oudsten van zijn volk. (Jesaja 24:23)

De HSV geeft  een betere vertaling: als de HEERE van de legermachten zal 
regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijk-
heid zijn.

Dit kunnen de oudsten van het volk Israël zijn, zoals velen denken, maar ook 
de oudsten van de hemelse hofh ouding. De vierentwintig oudsten zijn geen 
mensen, maar hemelbewoners. Het feit dat zij oudsten genoemd worden, 
hoeft  niet te betekenen dat zij oudsten van het volk Israël zijn of oudsten in 
de gemeente van Jezus Christus.

Het zijn de hemelse priesters in de hemelse tempel. De aardse tempeldienst 
was immers een beeld van de hemelse tempeldienst. Zoals er vierentwintig 
priesterorden waren in de aardse tempel, zo zijn er ook 24 priesterorden in 
de hemelse tempel. Bij elke orde staat een oudste aan het hoofd.

Samen met Sadok uit de familie van Eleazar en Achimelech uit de familie van 
Itamar deelde David de nakomelingen van Aäron in een dienstrooster in. De 
familie van Eleazar bleek meer familiehoofden te tellen dan de familie van 
Itamar, daarom werd de familie van Eleazar naar zestien hoofden ingedeeld 
en de familie van Itamar naar acht. Ze werden door loting ingedeeld, zonder 
onderscheid, want zowel onder de nakomelingen van Eleazar als onder de na-
komelingen van Itamar bevinden zich dienaren van het heiligdom en dienaren 
van God. (1 Kronieken 24:3-5)

De familiehoofden worden in de NBG ‘groepshoofden’ genoemd. Zij zijn 
oversten in de dienst van God, speciale dienaren van het heiligdom en van 
God Zelf. 

Zoals Mozes indertijd instructies van God Zelf had gekregen over het heilig-
dom (zie Hebreeën 8:5), de tabernakel, zo heeft  ook David instructies van 
God gekregen:

David overhandigde zijn zoon Salomo het bouwplan van de voorhal en de 
achterliggende vertrekken, van de schatkamers, de bovenzalen, de binnenver-
trekken en de ruimte voor de verzoeningsrite. Daarbij was ook omschreven 
hoe alles hem verder voor de geest stond: de tempelhoven en de voorraad-
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kamers, de schatkamers van de tempel van God en de schatkamers voor de 
wijgeschenken, het dienstrooster van de priesters en de Levieten, de tempel-
diensten en de voorwerpen die daarbij gebruikt moesten worden... 
‘Dit alles heb ik opgetekend op aanwijzing van de HEER, die mij heeft  laten 
zien hoe het bouwplan moet worden uitgevoerd.’ (1 Kronieken 28:11-13,19)

Zoals er op aarde 24 oversten over de tempel waren, zo is dat ook in de 
hemel. Zij regelen de hemelse tempeldienst en hebben de leiding over de 
hemelse engel-priesters. De profeet Daniël heeft  ook eens een bijzondere in-
druk gekregen van de troon van God die omringd was door andere tronen:

Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. 
Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon be-
stond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde 
op en stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, tiendui-
zend maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken 
werden geopend. (Daniël 7:9,10) 

Dit is een ander beeld dan wat wij in Openbaring 4 hebben. In Daniël 7 
wordt God als Rechter getoond.

NB: In Jesaja en Jeremia is zelfs sprake van de oudsten van de priesters:

Hofmeester Eljakim, hofschrijver Sebna en de oudsten van de priesters stuurde 
hij gehuld in boetekleren naar de profeet Jesaja, de zoon van Amos. (Jesaja 
37:2)

Dit zei de HEER: ‘Koop een aarden kruik en ga met enkele oudsten van het 
volk en van de priesters de stad uit. Ga naar het Hinnomdal bij de Scherven-
poort en verkondig daar wat ik je zeg. (Jeremia 19:1)

De 24 oudsten zijn dus geen gewone engelen. Zij stellen ook niet de gemeen-
te voor. Zij zijn de oversten van de hemelse tempeldienst. Zij dragen zelfs 
dezelfde kleren als de Here Jezus: witte kleren en een gouden kroon. (vgl. 
Openbaring 14:14)

Asaf wist dit: Een psalm van Asaf. God staat op in de hemelse raad, hij 
spreekt recht in de kring van de goden. Zij zijn de zogenaamde ‘raadsheren’ 
van de Koning der koningen. Deze oudsten-rechters in de hemel spreken 
niet over hun verlossing noch over hun dankbaarheid voor hun verlossing. 
Zij waren niet verloren en zijn niet gered. Zij spreken over de schepping:
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Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon 
zit en die tot in eeuwigheid leeft , werpen de vierentwintig oudsten zich neer 
voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft  tot in eeuwigheid, 
en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: ‘U komen alle lof, eer 
en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oor-
sprong van alles wat er is.’ (Op. 4:9-11)

In Openbaring 5 lezen we dat de vierentwintig oudsten een nieuw lied zin-
gen, waarin de redding van de mensen wordt genoemd. Ook brengen deze 
oudsten de gebeden van de heiligen voor Gods troon.

Zeven vurige fakkels – de zeven geesten van God
Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. 
Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van 
God. (Op. 4:5)

De hier genoemde zeven vurige fakkels moeten niet verward worden met 
de kandelaars of lampenstandaards uit Openbaring 1:12 en 13. Met ‘fak-
kels’ worden niet de gouden kandelaars bedoeld. De lampenstandaard is in 
het Grieks luchnia, kandelaar. Fakkels zijn in het Grieks: lampas, toorts, een 
lamp, waarvan de vlam door olie wordt gevoed. Het zijn twee verschillende 
Griekse woorden. De vurige fakkels kennen wij uit de geschiedenis van Gi-
deon (Richteren 7).

Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal
Vaak wordt gedacht dat hier sprake is van de volkerenzee die nu tot rust ge-
komen is. Het is beter om te denken aan de tempel van Salomo, waarin ook 
een ‘zee’ was. Dat was het wasvat.

Salomo liet een bronzen altaar maken... Hij liet ook de Zee maken, een bek-
ken van gegoten brons... de priesters wasten zich met het water uit de Zee. (2 
Kronieken 4) Terwijl de ‘zee’ van Salomo in de tempel van koper was, is de 
‘zee’ in de hemel als van kristal, als van glas. 

Het doel van de ‘zee’
Wat was het doel van de zee in de aardse tempel en wat zal het doel zijn van 
de zee in de hemelse tempel? In de aardse zee wasten de priesters zich o.a. 
ter heiliging voordat zij het heilige binnengingen. In de hemelse zee zullen 
de hemelse priesters zich ook heiligend wijden voordat zij het hemels heilig-
dom binnengaan. Mogelijk reinigen allen die de hemel binnen gaan, dus ook 
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de mensen, zich bij binnenkomst eerst in de zee om zo geheiligd het nieuwe 
leven te betreden.

In Openbaring 14 wordt over de glazen zee geschreven:

Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de glazen zee 
stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden over-
wonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. (Op. 14:2)

Vier wezens, één en al oog...
In vorige vertalingen werd helaas niet gesproken over levende wezens, maar 
over dieren. Daar is veel over gefantaseerd, vooral omdat er niet precies ge-
zegd wordt wie of wat zij zijn.

1. Er is gedacht dat zij een beeld zijn van de Godheid. Dat is onmogelijk: zij 
worden zelf niet geëerd, maar zij eren God.

2. Er is gedacht dat zij de gemeente vertegenwoordigen. Men denkt dan, 
dat zoals in het Oude Testament de cherubs verbonden waren aan de 
troon van God, nu deze levende wezens aan Gods troon verbonden zijn. 
In hoofdstuk 6 roepen zij om het oordeel en in hoofdstuk 15 geven zij de 
schalen van de gramschap aan de engelen. Is dat de taak van de gemeen-
te?

3. Anderen dachten dat zij een beeld waren van de vier evangelie-schrijvers.

De vier wezens worden vaak gezien als de vertegenwoordigers van de vier 
evangelisten:

De os, het rund is dan het beeld van Lucas, omdat hij het beeld van Jezus 
als off er laat zien, waarbij zijn evangelie begint met de off erende Zacharias. 
Anderen zeggen echter dat de os het beeld van Marcus is, omdat het rund 
het werkdier van de oudheid was en Jezus in het evangelie van Marcus als de 
knecht des HEREN getoond wordt.

De mensengestalte zou het beeld zijn van Mattheüs, die het menselijke van 
de Here Jezus in zijn evangelie toont. Hij begint met Zijn stamboom. An-
deren zeggen echter dat nu het evangelie van Lucas bedoeld wordt, omdat 
daarin Jezus als mens getoond werd: „Zie de mens.”

De leeuw zou het beeld zijn van Marcus, omdat hij aan het begin van zijn 
evangelie Jezus in Zijn koninklijke waardigheid beschrijft , waarbij iemand 
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vanuit de woestijn roept. Anderen zeggen echter dat hij juist het beeld van 
Mattheüs is, die Jezus als Koning van de Joden laat zien.

De arend zou ten slotte het beeld zijn van Johannes, omdat in zijn evangelie 
een hoge vlucht bereikt wordt en omdat hij in zijn visioen God van dichtbij 
gezien heeft . Johannes toont Jezus als de Zoon van God.

Wát een verwarring als je dit alles zo leest! Op zich lijkt deze vergelijking erg 
mooi, maar het is natuurlijk gewoon fantasie. 

4. In de Middeleeuwen zag men er zelfs de vier hoofddeugden in:  
moed, voorzichtigheid, matigheid en wijsheid. Ook dit is fantasie.

5. Sommigen meenden er zelfs vier bedieningen van de Here Jezus in te 
zien: koning, priester, profeet en rechter. Ook dit doet geen recht aan wat 
de Bijbel zegt. 

6. Er waren er die de levende wezens zagen als beeld van vier verschillende 
bedelingen of tijdperken: de leeuw is dan beeld van het patriarchale tijd-
perk, het rund is beeld van de Mozaïsche bedeling, de mens is beeld van 
het christelijke tijdperk, de arend is beeld van het 1000-jarig rijk.

7. Er waren zelfs uitleggers die meenden dat de levende wezens een beeld 
waren van het volk Israël. De Israëlieten zouden steeds in groepen van 
3 stammen rond de tabernakel gelegerd zijn met telkens één van de vol-
gende stammen aan het hoofd:

Drie stammen onder het vaandel van Juda waarop een leeuw was afgebeeld. 
Drie stammen onder het vaandel van Ruben waarop een mens was afge-
beeld. Drie stammen onder het vaandel van Dan waarop een arend was af-
gebeeld. Drie stammen onder het vaandel van Efraïm waarop een rund was 
afgebeeld. Allemaal fantasie! 

Wie zijn deze levende wezens dan wel?
We komen deze wezens in het jodendom tegen als de ‘chajjot zooja’, dat is 
‘levende schepsels of wezens’. Ze verkeren heel dicht bij de troon van God, 
heel dicht in Gods nabijheid. Zij zijn de cherubs, zoals wij die kennen uit het 
Oude Testament.

Hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op 
de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier en van achteren op 
de bek van een adelaar. (Ez. 1:10; zie ook vers 5-14)
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Dit waren de wezens die ik al bij het Kebarkanaal had gezien, de wezens waar 
de God van Israël ook toen op rustte, en nu begreep ik dat het cherubs waren. 
(Ez. 10:20)

Het zijn de wezens die wij voor het eerst tegenkomen in Genesis 3:24, waar 
zij de toegang tot de hof van Eden bewaakten. Terwijl deze wezens in Eze-
chiël 10 beschreven worden met 4 vleugels, hebben zij in Openbaring 4 zes 
vleugels, net als de serafs in Jesaja 6:2. Bij Ezechiël dragen zij de troon van 
God, hier zijn ze midden in de troon.

Zij stonden als bewakers van het heilige der heiligen geborduurd op de 
voorhang voor het heilige der heiligen. Zij stonden als de bewakers van Gods 
troon boven op het verzoendeksel van de ark des verbonds in het heilige der 
heiligen. De cherubs zijn de hemelse troondragers en troonbeschermers: hij 
besteeg de cherub en vloog, zwevend op de vleugels van de wind. (Psalm 18:11)

NBG: Hij reed op een cherub en vloog en zweefde op de vleugels van de wind. 
NB: Hij reed op een cheroev en vloog; – hij zweefde op de vleugels van de 
Geest.

De cherubs zijn de lijfwacht van de Here God. Zij zijn de uitvoerders van 
Zijn wil. Zij hebben overal ogen. Dit wijst er op, dat zij alles zien en dat niets 
hun ontgaat. Hun ogen zijn gericht op God en op de aarde, ja, op alles en 
iedereen. De vier levende wezens blijken niet te slapen en dus ook geen slaap 
nodig te hebben. Dag in dag uit prijzen zij God en Zijn heerlijkheid. 

Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almach-
tige, die was, die is en die komt.’ (4:8) Deze wezens zijn net als God, die ook 
niet slaapt of sluimert! (Psalm 121:4) Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de 
wachter van Israël.

Deze wezens eren voortdurend God met hun lied. Hoe vaak ze dit doen 
wordt niet verteld. Wel staat er dat ze telkens weer hun lofl ied zingen!

De vierentwintig oudsten
De vierentwintig oudsten werpen zich neer voor hem die op de troon zit, en 
aanbidden hem die leeft  tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn 
troon. De 24 oudsten kunnen niet op hun troon blijven zitten. Zij vallen 
voor de voeten van Hem die de Koning van de koningen is en geven Hem 
alle eer. Iedere keer als de levende wezens gaan zingen, staan de oudsten op 
van hun troon, werpen zichzelf aan Gods voeten neer en leggen hun kroon 
aan de voeten van God neer.
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Jouw eigen kroon vóór de troon van de Majesteit leggen, was in de oude we-
reld het gebaar van onderwerping. Daarbij gebruiken zij een woord: waardig 
(Grieks: aksios). Het betekent: gewicht hebbend.

Waarom leggen zij leggen hun kransen voor de troon van God?
1. Zij hebben meer kennis van God dan wij. Zij kennen Hem zoals Hij wer-

kelijk is. Niemand van hen heeft  een eigen idee of gedachte over de vraag 
hoe God in werkelijkheid is. 

2. Zij hebben grote eerbied voor God. Zij eren Hem. Zij zetten niet in hoog-
moed een kroon op het hoofd van God. Neen, zij leggen hun eigen kro-
nen voor Zijn voeten neer. 

3. Zij hebben grote liefde voor God. Hun liefde is geen liefde zoals wij die 
hebben; een liefde die als het ware verminkt is door de zonde. 

Wij zullen ons moeten voorbereiden op onze reis naar de hemel. Wie een 
vakantiereis maakt, bestudeert – als het goed is – eerst het reisschema en 
zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de plaatsen die hij gaat bezoeken. 
Dat moeten we ook voor ogen houden als we ons voorbereiden op de grote 
reis naar de hemel. En dan geen voorbereiding uit allerlei boekjes, maar uit 
de Bijbel zelf. 

Wees u bewust dat de 24 oudsten allen hetzelfde doen. Er is er niet één, die 
op zijn eigen manier eer brengt aan God. Er is een grote mate van eenheid 
in het handelen van deze oudsten. Er zijn geen dwarsliggers, er zijn geen 
wezens die er een afwijkende mening op na houden, er is niemand die kri-
tiek heeft  op een ander, ze vormen een absolute eenheid. Ze zijn allemaal blij 
met elkaar en niemand is jaloers op een ander! Niemand maakt zich zorgen. 
Niemand is verbitterd in zijn hart. Allen zoeken zij de eer van God.

En wat is het gevolg voor hun eigen hart? Ze zijn allemaal volmaakt gelukkig 
en blij. Niemand is bedrukt. Niemand loopt vol zorgen rond. De gelukzalig-
heid moet van alle gezichten stralen.
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10 – DE VERZEGELDE BOEKROL

Openbaring 5

De verzegelde boekrol en het Lam
1 Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een 
boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verze-
geld. 2 Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het 
toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’ 3 Maar er was niemand 
in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en in-
zien. 4 Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de 
boekrol te openen en hem in te zien. 5 Toen zei een van de oudsten tegen mij: 
‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft  
de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels 
openen.’ 6 Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik 
een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens 
en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn 
uitgestuurd. 7 Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de 
boekrol uit zijn rechterhand. 8 Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens 
en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier 
en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. 9 En 
ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn 
zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God 
mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 10 U hebt 
voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. 
Zij zullen als koningen heersen op aarde.’ 11 Daarna hoorde ik het geluid van 
een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het wa-
ren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizen-
den. 12 Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, 
rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’ 13 Elk schepsel in de 
hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeg-
gen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof 
en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ 14 De vier wezens antwoordden: ‘Amen,’ 
en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. (NBV)

1 En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, 
beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met zeven zegels. 2 En ik 
zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol 
te openen en haar zegels te verbreken? 3 En niemand in de hemel, noch op 
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de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. 4 En ik 
weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of 
die in te zien. 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. 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. 7 En het kwam en heeft  (de rol) aangenomen uit de rechterhand van 
Hem, die op de troon gezeten was. 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. 
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; 10 en Gij 
hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zul-
len als koningen heersen op de aarde. 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, 12 zeg-
gende 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. 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 geze-
ten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle 
eeuwigheden. 14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich 
neder en aanbaden. (NBG)

Wij zagen, dat het boek Openbaring een profetisch boek is, vgl. 4:1. Het gaat 
om gebeurtenissen ná de opname van de gemeente en ten tijde van de ko-
mende grote verdrukking (hoofdstuk 6-19). Het boek begint met het feit, dat 
Johannes visionair mag kijken in de hemel. Hier ziet hij het hemels heilig-
dom en ziet hij daar God op Zijn troon. 

Dit hoofdstuk gaat gewoon verder waar hoofdstuk 4 geëindigd is. We heb-
ben dus nog steeds een kijkje in de hemel.

Wat ziet Johannes nu?
Vers 1: Er is een boekrol. Wat is dit voor boek? Mensen hebben van alles 
bedacht wat dit voor een boek zou zijn. Sommigen spraken zelfs over een 
geheimzinnig boek. Wat hebben mensen gedacht?
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Dit is het boek van de kerkgeschiedenis, dat dus over het verleden zou gaan, 
terwijl de Openbaring juist over de toekomst gaat. Ook zou het dan blijkbaar 
gelijk zijn aan de hoofdstukken 2 en 3, terwijl die apart genoemd worden.

Dit is het Boek des Levens, met de namen van allen die behouden zijn. 
Mooie gedachte, maar dat past niet bij dit hoofdstuk.

Dit is het boek met Gods plannen met betrekking tot de toekomst. Dan gaat 
het over vergelding, straf en oordeel. Het is dan de dag der wraak en van de 
verlossing die aangebroken is, zie Jesaja 34:8 en 35:4. Dan gaat het ook over 
de verlossing van Israël en van de gehele schepping (Romeinen 8:22). Dit 
boek vertelt wat later in hoofdstuk 6 vervolgens in Openbaring beschreven 
zal zijn. Zie ook Ezechiël 2:9,10

Vers 1: De boekrol is in de rechterhand van God de Vader. Letterlijk staat 
hier, dat Hij die op de troon zit ‘een boek op Zijn rechter heeft .’ De rechter is 
natuurlijk Zijn rechterhand. God heeft  klaarblijkelijk een geopende hand en 
daarop ligt dit boek. Het is het beeld van God die de boekrol presenteert en 
aangeeft . Zoals de boekrol in Zijn hand ligt, zo liggen de toekomstige ge-
beurtenissen in Zijn hand.

God heeft  de rol niet in Zijn linkerhand, maar in Zijn rechterhand. Daar 
moeten wij niet overheen lezen. Rechts spreekt van positieve zaken, links 
van negatieve. Zo zien wij in Mattheüs 25 dat de schapen die behouden wor-
den aan de rechterhand van God zijn, terwijl de bokken die verloren gaan 
aan Zijn linkerhand zijn. Zie Mattheüs 25:34 en 41.

Ook nu blijkt het in dit hoofdstuk te gaan over verlossing en oordeel. De 
rechtvaardigen gaan hun verlossing tegemoet en de onrechtvaardigen hun 
oordeel!

Vers 1+2: De boekrol is verzegeld. We hebben hier een beeld uit de Romein-
se wereld. Belangrijke stukken werden opgemaakt op een papyrusrol. Zo’n 
stuk kon een testament zijn. Het werd aan één kant beschreven en vervol-
gens van zeven zegels voorzien. Alleen de geadresseerde mocht de zegels 
verbreken en de inhoud lezen. Het liet zien dat de inhoud niet voor anderen 
was dan alleen voor de geadresseerde.

Een belangrijk verzegeld stuk mocht alleen geopend worden door de ge-
adresseerde, dat was hij die ‘waardig’ was om het te openen en te lezen. Dat 
wil zeggen: wie bevoegd was om dit te doen: alleen voor wie het bestemd 
was. Niemand blijkt nu echter ‘waardig’ te zijn om het te openen, dus om de 
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zegels te verbreken. Geen engel was waardig en geen mens. Ook Johannes 
niet.

Hier zullen wij moeten denken dat deze boekrol bij de profetische vervul-
ling al geruime tijd in de hemel geweest moet zijn, maar verzegeld was. Dus 
wat er in staat, mag niet openbaar worden en mag ook nog niet plaats heb-
ben. Het moet wachten tot de tijd aangebroken is dat de oordelen die erin 
beschreven staan, kunnen plaatsvinden. Hierbij moeten wij denken aan 
teksten als: 

Jesaja 29:11 Elk visioen is voor jullie als de tekst van een verzegeld boek, dat 
aan iemand die kan lezen wordt voorgelegd met de vraag: ‘Lees dit eens,’ 
waarop hij antwoordt: ‘Dat gaat niet, het is verzegeld.’

Daniël 12:1,4 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen 
van je volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet 
geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen 
die in het boek zijn opgetekend... Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en 
verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal 
toenemen.’

Daniël 12:8,9 Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei: ‘Mijn heer, hoe zal 
dit alles afl open?’ Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven 
verborgen en verzegeld tot de eindtijd.

Vers 4: Johannes weende (NBG) of Johannes had verdriet (NBV). Een ster-
ke engel, dat wil zeggen een machtige engel, een engel van een hogere orde, 
stelt de vraag wie in staat is om deze boekrol te openen, dus om de zeven ze-
gels te verbreken. Wie kan dat? Het lijkt wel of Johannes vreest dat niemand 
hiertoe in staat is en dat de vervulling van Gods beloft en geen realiteit kan 
worden (5:4).

Eigenlijk wordt er een woord gebruikt dat over zo’n intens huilen spreekt, 
dat je het het best kunt vertalen met ‘jammeren’. Waarom huilde Johannes? 
Omdat niemand kon vertellen wat God van plan was om te doen tot verlos-
sing van de schepping en tot bewaring van het volk Israël, waartoe Johannes 
zelf ook behoorde.

Denk eraan, dat Johannes niet huilde omdat hij bang was dat hij eens voor 
die troon zou moeten verschijnen. De ontmoeting met zijn Heer joeg hem 
geen angst aan. Johannes huilde ook niet omdat hij te weinig geloof zou heb-
ben, zoals sommigen veronderstellen. Johannes had in vroeger tijden zoveel 
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bijzondere momenten met zijn Meester meegemaakt. Hij was met Hem door 
het land gereisd, had naar Hem geluisterd en de wonderen die Hij deed ge-
zien.

32 Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus ge-
kruisigd was, en ook die van de ander. 33 Vervolgens kwamen ze bij Jezus, 
maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. 34 
Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed 
en water uit. 35 Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft  gezien, en zijn ge-
tuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u 
gelooft . 36 Zo ging de Schrift  in vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal ver-
brijzeld worden.’ 37 Een andere schrift tekst zegt: ‘Zij zullen hun blik richten 
op hem die ze hebben doorstoken.’ (Johannes 19:32-37)

Johannes had de soldaten gezien en de huilende vrouwen. Hij had Jezus Zelf 
gezien, aan dat kruis. Hij had gezien hoe Jezus moest lijden en sterven om 
te zorgen voor verzoening. Hij had de aardbeving meegemaakt. Hij had de 
dikke duisternis meegemaakt. Hij had de belangrijke uitspraak van Jezus 
gehoord: ‘Het is volbracht’. Hij was drie dagen later bij het open graf geweest. 
Hij had gezien dat het graf leeg was en dat Jezus uit de dood was opgestaan. 
Hij had zoveel met de Heer meegemaakt. 

Johannes schrijft : 4 Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het 
verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. 5 Toen zei een van de 
oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. (Op. 5:4,5)

Uit de hemel klinken in alle tijden de troostende woorden: „Wees niet ver-
drietig, treur niet, huil niet.” Dat is Gods boodschap ook vandaag voor u en 
mij. Laat je troosten. Dat was ook in het boek van Jesaja de boodschap van 
God voor Israël: Troost, troost Mijn volk. (Jesaja 40:1)

Vers 6: Er is ‘een’ Lam. De komende Messias was in de profetische boeken 
aangekondigd als de Leeuw van Juda, uit de stam van David:

Sterk als een jonge leeuw ben jij, je verovert je prooi, mijn zoon, en keert naar 
je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw, vol majesteit vlijt hij zich neer – 
wie zou hem durven wekken? In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen 
zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft , die alle volken 
zullen dienen. (Genesis 49:9,10)

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt 
tot bloei. De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en 
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inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ont-
zag voor de HEER. (Jesaja 11:1,2)

De leeuw verwijst naar kracht en macht. De leeuw is immers de koning van 
de dieren. De telg (NBG wortel) verwijst naar de wortel van bomen en plan-
ten. Je kunt de plant weghalen, maar de wortel blijft  zitten en loopt opnieuw 
uit. Jezus was 2000 jaar geleden naar de aarde gekomen, uit ons midden 
weggesneden, zoals Jesaja 53 zegt, en komt nu weer te voorschijn. Zie Jesaja 
11:1,10; Jesaja 53:2 en Romeinen 15:12.

Hier wordt de Here Jezus echter beschreven als een ‘lam’. De toekomst van 
Jezus die als Lam de straf op de zonde gedragen heeft , kan nu komen. Het 
Griekse woord voor ‘lam’ is ‘arnon’. Hier wordt Hij ‘arnion’ genoemd, dat is 
een lammetje. Het doet ons denken aan wat de Here Jezus zei tegen Petrus: 
„Weid Mijn lammetjes.” (Johannes 21:15)

De naamgenoot van Johannes, Johannes de Doper, had Jezus eens ‘het Lam 
Gods’ genoemd (Johannes 1:29). Hier wordt Hij het ‘lammetje’ genoemd. Dit 
Lam zit niet, maar staat. Dit betekent dat Hij gereed is om op te treden. Hij 
staat klaar om naar de aarde te komen en het oordeel over Gods vijanden te 
voltrekken. Hij staat er als de ‘geslachte’, d.w.z. als het Lam Gods dat door 
Zijn off er aan het kruis de verzoening teweeg gebracht heeft . Hij is dood 
geweest, maar Hij leeft .

Beschrijving van het Lam: het heeft  7 horens en 7 ogen. Het getal 7 spreekt 
van volkomenheid en volmaaktheid. Zijn horens en Zijn ogen zijn volmaakt.

1. Zijn horens spreken van kracht en van Goddelijke almacht. Zie 1 Samuël 
2:1; 2 Samuël 22:3; Psalm 75:4; 132:17.

2. Zijn ogen spreken van kennis, van Goddelijke alwetendheid. Hij ziet alles 
op de gehele aarde en neemt Israëls zonde weg.

Ook al hadden jullie in het begin geen vertrouwen in het werk, de ogen van 
de HEER zullen met welgevallen rusten op de gegraveerde steen in de handen 
van Zerubbabel. Die zeven lampen zijn de ogen van de HEER, die over de hele 
aarde rondgaan. (Zacharia 4:10)

Het Lam is almachtig en alwetend. Het gaat in de boekrol over Hem en over 
de wijze waarop Hij met de opstandige wereld zal afrekenen. Daarom is Hij 
de enige die waardig is om de boekrol te openen. 
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Vers 8: Er is een gouden schaal. Hier hebben wij weer een beeld uit de tem-
pel, waar elke dag een priester met een schaal vol wierook bij het gouden 
reukoff eraltaar kwam en daar de gebeden van het volk bij God bracht. Ook 
zond hij daar zijn eigen gebeden op tot God, om de off ers te aanvaarden en 
de verzoening te realiseren, gebeden om Zijn volk de uiteindelijke verlossing 
van zijn vijanden te geven en de Messias te zenden en het volk te redden.

...een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. (vers 8)

Zó had David al gebeden:

Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een 
avondoff er. (Psalm 141:2)

Zie ook:

Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het 
altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gou-
den altaar voor de troon te off eren, samen met de gebeden van alle heiligen. 
De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van 
de engel op naar God. Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met 
vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot 
geraas, bliksemschichten en een aardbeving. (Op. 8:3-5)

Dit zijn niet zo maar gebeden. Dit zijn niet de gebeden van de mensen van 
de kerk, zoals zo vaak gedacht wordt. Het zijn de gebeden van het volk Israël, 
van de mensen die eeuwenlang gebeden hebben om de komst van de Messi-
as om hen te bevrijden uit de macht van de overheerser, om de Messias naar 
de aarde te zenden om als koning te regeren, om de terugkeer van de tempel 
in Jeruzalem, om de komst van het rijk van vrede en welvaart, gezondheid 
en voorspoed. Het zijn de gebeden die nu in de komende hoofdstukken van 
het boek Openbaring in vervulling zullen gaan.

Er is meer: het gaat uiteindelijk om de defi nitieve bestemming, het uiteinde-
lijke doel van het volk Israël. 

Israëls bestemming
Mozes moest van God aan het volk bekendmaken: Een koninkrijk van pries-
ters zul je zijn, een heilig volk. (Exodus 19:6) Dit wordt nu in Openbaring 
5:10 herhaald: U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen 
tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. (Op. 5:10)
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Dit was ook al aan het begin de Openbaring gezegd:

...die een koninkrijk uit ons gevormd heeft  en ons heeft  gemaakt tot priesters 
voor God, zijn Vader-aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. 
Amen. (Op. 1:6)

Vers 9: Er klinkt een lied. Johannes ziet dat er grote vreugde in de hemel is. 
Er is feest. Er wordt reukwerk geoff erd, dat zijn de gebeden van de heiligen. 
Ze worden voor Gods troon gebracht, bij God Zelf. Hij hoort wat mensen 
bidden en smeken en Hij hoort hoe ze Hem bedanken.

Er wordt een nieuw lied gezongen. Er is een zeer groot koor. Er wordt op 
muziekinstrumenten gespeeld, op snaarinstrumenten. De engelen musiceren 
voor het aangezicht van God, voor God Zelf. Zoals er op dit moment een 
nieuw lied is, zo is er in de Openbaring ook sprake van een nieuwe naam, 
een nieuw Jeruzalem, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Op. 5:9  En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te 
ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met 
uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, 
van elke stam en taal.’

Op. 14:3 Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets ge-
zongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, 
behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die van de aarde 
zijn vrijgekocht.

Op. 21:2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel 
neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi 
heeft  gemaakt voor haar man en hem opwacht.

Op. 21:5  Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeg-
gen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en 
waar.’

Eigenlijk zijn het drie liederen:

Eerste lied: vers 9 en 10
De vier wezens of engelen openen samen met de 24 oudsten de zangdienst. 
Deze vier bijzondere engelen vormen een opmerkelijk kwartet. Hun lied is 
gericht op de troon van God.
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Hoofdstuk 4 had ons al het volgende laten weten:

6 ... Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en 
van achteren een en al oog waren... 8 Elk van de vier wezens had zes vleugels, 
met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herha-
len ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en 
die komt.’ 

Hun liederen zijn gericht op God die op de troon zit. Vanaf dit lied lijken zij 
te zwijgen totdat alle oordelen voltrokken zijn. Straks horen wij hen opnieuw 
om Openbaring 19:4

De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God, die 
op de troon zit, en aanbaden hem met de woorden: ‘Amen! Halleluja!’

De 24 oudsten zingen mee met de 4 wezens. Zij zingen een lied dat speciaal 
gericht is op Gods schepping.

9 Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon 
zit en die tot in eeuwigheid leeft , 10 werpen de vierentwintig oudsten zich neer 
voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft  tot in eeuwigheid, en 
leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: 11 ‘U komen alle lof, eer 
en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oor-
sprong van alles wat er is.’ (Op. 4:9-11)

16 De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aan-
baden God 17 met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, 
die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. 
(Op. 11:16-17)

Tweede lied: vers 11 en 12
11 Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de 
troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal 
tienduizenden, duizend maal duizenden. 12 Met luide stem riepen ze: ‘Het 
lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, 
eer, lof en dank.’

Miljoenen en miljoenen engelen vormen nu een groot koor. Wat moet dat 
een bijzonder optreden van deze engelen geweest zijn. Wat moet Johan-
nes onder de indruk zijn geweest van deze massale koorzang. Opmerkelijk 
is, dat ook hier het getal zeven weer voorkomt: ‘macht, rijkdom, wijsheid, 
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kracht, eer, lof en dank.’ (:12) Als we dit samenvatten kunnen we zeggen, dat 
het thema van hun lied is: de macht en de sterkte van de verlossing.

Derde lied: vers 13
13 Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en 
iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen 
de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’

Wie zingen nu?
1. Alle bewoners in de hemel, dat zijn de engelen en de rechtvaardigen.
2. Alle bewoners op aarde, dat zijn alle levende mensen.
3. Alle bewoners onder de aarde, dat zijn de overleden mensen. Ja, ook de 

verloren zielen in het dodenrijk moeten nu erkennen dat alleen de al-
machtige God alle lof toekomt!

Hun lied is de vervulling van Deuteronomium 32:43, dat is het lied dat Mo-
zes samen met Jozua heeft  gezongen.

Laat alle volken zijn volk toejuichen, 
omdat hij het bloed van zijn dienaren wreekt; 
hij neemt wraak op zijn vijanden 
en de schuld van zijn land en zijn volk wist hij uit.’

En dan klinkt er een machtig ‘amen’. Het zingen wordt afgesloten met een 
massaal ‘amen’. In sommige kerken in Engeland is men dat ook gewend. 
Aan het eind van de preek zegt niet alleen de voorganger ‘amen’, maar zeg-
gen alle aanwezigen ‘amen’. Dat klinkt zo mooi.

Vers 9: Er is een nieuw lied over de verhevenheid en de heerlijkheid van de 
Here Jezus, over de toekomst, over de wederkomst van de Heer en over het 
verlossingswerk op Golgotha en ten slotte over de toekomstige heerlijkheid 
van het volk Israël. Hier gaat het in feite over de Messiaanse Joden.

En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en 
zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor 
God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt 
voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. 
Zij zullen als koningen heersen op aarde.’ (Op. 5:9,10)

Er kan en moet gezongen worden. Als de boodschap van Openbaring er niet 
zou zijn, zou het leven één grote tragedie zijn. Het zou cynisch en wreed zijn 
en eindigen met een onvoorstelbare wreedheid van de dood. Als er geen ver-
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lossing zou zijn en geen toekomst, zou er geen hoop zijn en zou het leven één 
grote wanhoop zijn. Dan zou de dood het echte einde zijn voor ieder mens. 
Dan waren de tranen van Johannes blijvende tranen geweest en zouden ook 
wij alleen maar kunnen huilen als we aan ons leven denken.

Er zou niets meer zijn om voor te leven. Het leven zou één grote zinloze 
nachtmerrie zijn. Maar het leven heeft  zin. God gaat ons een geweldige toe-
komst geven. Het mooiste komt nog.
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11 – DE ZEGELS VERBROKEN

Openbaring 6:1-8

Vier apocalyptische ruiters verschijnen

De eerste zes zegels
1 Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een 
van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ 

2 Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een 
zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet. 3 Toen 
het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’ 

4 Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de 
vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg 
een groot zwaard. 5 Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde 
wezen zeggen: ‘Kom!’ 

Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand 
hield. 6 Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: ‘Een 
dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. 
Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’ 7 Toen het vierde zegel werd verbro-
ken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom!’ 

8 Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk verge-
zelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood 
en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke 
ziekten en wilde dieren. (NBV)

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! 

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. 3 En 
toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! 

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. 5 En toen Hij het derde zegel opende, 
hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! 
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En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn 
hand. 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. 7 En toen Hij het vierde zegel opende, 
hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! 

8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood 
en het dodenrijk volgde achter hem. 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. (NBG)

Waar gaat het met onze aarde en de mensheid naartoe? Hoewel na de tweede 
wereldoorlog gestreefd werd naar vrede op aarde, is de ellende alleen maar 
toegenomen. Op veel plaatsen in de wereld zijn brandhaarden en terrorisme. 
Vele miljarden worden besteed aan ontwikkelingshulp. Toch is er op veel 
plaatsen nog honger en sterven volwassenen en kinderen door honger en 
ondervoeding.

Wie de Bijbel leest en de profetieën bestudeert, krijgt geen rooskleurig beeld 
getekend. Naar mate de tijd vordert, wordt de toestand in de wereld alleen 
maar slechter. In het boek Openbaring worden deze profetieën verder uitge-
werkt en wordt er veel meer informatie over die eindtijd-gebeurtenissen – de 
grote verdrukking – gegeven.

Vijf ruiters te paard in de Openbaring
In het boek Openbaring komen wij vijf apocalyptische ruiters tegen; vier in 
hoofdstuk 6 en één in hoofdstuk 19. Ze worden als volgt beschreven:

Openbaring 6:1,2 - de ruiter op het witte paard;

Openbaring 6:3,4 - de ruiter op het rossige of vuurrode paard;

Openbaring 6:5,6 - de ruiter op het zwarte paard;

Openbaring 6:7,8 - de ruiter op het vale of vaalgele paard;

Openbaring 19:11-16 - opnieuw een ruiter op een wit paard.

Er is een groot verschil tussen de ruiters uit Openbaring 6 en de ruiter uit 
Openbaring 19. De ruiters uit Openbaring 6 komen aan het begin van de 
grote verdrukking; de ruiter uit Openbaring 19 komt aan het eind van de 
grote verdrukking. De ruiters uit Openbaring 6 vertellen ons wat er in de 
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grote verdrukking gaat komen; de ruiter uit Openbaring 19 vertelt ons, hoe er 
een eind aan alle rampen van de grote verdrukking komt.

De ruiters uit Openbaring 6 vertellen ons, dat de mensen in de grote ver-
drukking geconfronteerd zullen worden met oorlogen, hongersnoden, ram-
pen en de dood. Het zal de tijd zijn waarover de Here Jezus sprak, toen Hij 
zei: 

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. En indien die dagen niet 
ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uit-
verkorenen [dat is het Joodse volk] zullen die dagen worden ingekort. (Mat-
theüs 24:21,22)

Waarom komt de grote verdrukking?
De profeten van het Oude Testament vertellen ons al, waarom er zo’n peri-
ode op aarde zal komen. Psalm 2 vertelt ons, dat het in wezen gaat om de 
verwerping van God en van de Here Jezus door mensen en volken. Zoals de 
mensen bij Pilatus indertijd vóór Barabbas kozen en tegen de Here Jezus, 
zo zal de wereld in de eindtijd de Here Jezus verwerpen en de antichrist als 
haar leidsman kiezen. Deze antichrist zal doen alsof hij de echte Christus is. 
Maar God zal zijn bedrog ontmaskeren. Gods toorn zal losbarsten over de 
trots en de boosheid van de mensen. Jesaja zegt, dat God aan de wereld het 
kwaad zal bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid zal bezoe-
ken. Hij zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed van 
de geweldenaars vernederen:

Dan laat ik de wereld boeten voor haar slechtheid, de goddelozen voor hun 
verdorvenheid. Ik breek de trots van hoogmoedigen, hooghartige tirannen 
verneder ik. (Jesaja 13:11)

De boekrol begint in hoofdstuk 5
In het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 5 van het boek De Openbaring, zagen wij 
de Here Jezus, die als enige het waard was om de boekrol die met 7 zegels 
verzegeld is, te openen. Dit is niet het boek van de kerkgeschiedenis, zoals 
sommigen denken. Dit is het boek met Gods plannen voor de toekomst. In 
dit boek gaat het over vergelding, straf en oordeel. Het gaat over het feit, dat 
dan de dag der wrake is aangebroken en dat Gods toorn over de aarde wordt 
uitgestort. Zodra de zegels verbroken worden, komen de oordelen Gods.
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Hoofdstuk 6 gaat verder waar hoofdstuk 5 geëindigd is. We zijn wel in een 
nieuw hoofdstuk aangekomen, maar het schouwspel, de openbaring gaat 
gewoon verder. We moeten ons dus realiseren dat de hemel in hoofdstuk 
vijf voor ons geopend was en dat de aandacht speciaal gevestigd was op de 
boekrol die niemand kon openen. De Here Jezus nam toen de boekrol uit de 
hand van de Vader over en nu was het wachten totdat Hij de zeven zegels zou 
verbreken. Dat hoorden wij niet meer in hoofdstuk vijf, dat horen wij nu in 
hoofdstuk zes.

Die boekrol bevat het oordeel dat over de wereld zal komen. Dit betekent dat 
hier in vervulling gaat wat de Here Jezus eens gezegd heeft , namelijk dat de 
Vader het oordeel aan de Zoon gegeven heeft  (Johannes 5:22 NBV): De Vader 
zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft  het oordeel geheel aan de 
Zoon toevertrouwd.

Bij het verbreken van de zeven zegels gaat het niet over nieuwe profetieën die 
nu plotseling bekendgemaakt worden. Het gaat om dezelfde profetieën die 
veelal ook al in het Oude Testament bekendgemaakt worden, maar waarvan 
nu verteld wordt hoe ze in vervulling zullen gaan. In vroeger tijden was aan-
gekondigd dat Gods oordeel over een vervloekte aarde en mensheid zou ko-
men, waarna het Messiaanse vrederijk gesticht zou worden. Openbaring 6-19 
vertelt nu op welke wijze dit zal geschieden. Deze hoofdstukken beschrijven 
een afschuwelijke oordeelsperiode.

De Here Jezus Zelf verbreekt de zegels. Hij neemt het initiatief. De toekomst 
van de wereld wordt niet op aarde bepaald ook niet door de aarde bepaald. 
Het hoe, wat en wanneer worden in de hemel bepaald. God bestuurt! Naar-
mate wij verder komen in de tijd, komt de mens steeds meer in opstand tegen 
God en Zijn Zoon. Daarom zal het oordeel van God over de mensheid ko-
men. 

De grote verdrukking begint op het moment, waarop de Here Jezus de boek-
rol in de hemel in de hand houdt en het eerste zegel van die boekrol ver-
breekt. Telkens als er een zegel verbroken wordt, wordt er geroepen: Kom. 
Dat is dan het sein voor de verschillende ruiters uit Openbaring 6 om te 
komen. Ineens komt alles in beweging. Het lijkt wel of er lang gewacht is op 
dit sein. Telkens wordt een ruiter te paard opgeroepen om de wereld in te 
gaan. De vier ruiters draven na elkaar door de wereld om hun verwoesting 
op aarde aan te richten.
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De zeven zegels
De zeven zegels van de boekrol kunnen verdeeld worden in drie groepen:

• de eerste 4 zegels met 4 ruiters te paard
• het 5e en 6e zegel over zielen onder het altaar en een aardbeving
• het 7e zegel opent de deur naar 7 bazuinen en het wordt doodstil in de 

hemel
Deze zeven zegels lopen parallel aan de woorden van de Here Jezus over de 
eindtijd in Mattheüs 24. Hier sprak de Heer over rampen en vervolging van 
het Joodse volk in de tijd van de grote verdrukking. Terwijl de Here Jezus 
sprak over oorlogen en geruchten van oorlogen, horen wij hier in Openba-
ring over het witte paard, dat oorlog brengt. De Here Jezus vertelde dat volk 
zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. In Openbaring horen 
wij van een rood paard dat ook oorlog brengt. De Here Jezus kondigde hon-
gersnoden aan. In Openbaring spreekt het zwarte paard ook van hongers-
nood.

Eerste zegel – de ruiter op het witte paard
Als het eerste zegel verbroken wordt (Op. 6:1,2), komt er een ruiter op een 
wit paard. Hij is vanaf de troon van God door een van de levende wezens 
opgeroepen met een stem als van een donderslag. Het paard komt niet uit 
eigen initiatief. Het krijgt vanuit de hemel het bevel om te komen – je kunt 
ook zeggen: om te gaan. Het initiatief gaat dus niet uit van één van deze 
levende wezens of één van de cherubs, maar van God zelf, maar God laat het 
oproepen over aan deze cherubs.

Als de eerste cherub zijn oproep doet, blijkt dat hij een stem heeft  als van 
een donderslag. Een knal als van het onweer dat boven je hoofd losbarst. 
Het herinnert de Jood aan wat er gebeurde toen God Zich in de Sinaï bo-
ven op de berg aan het volk Israël openbaarde. De donderslagen waren toen 
niet van de lucht. Het maakte de mensen erg bang (Exodus 19). Zo is deze 
donderslag die Johannes hoort ook een angstaanjagend geluid. Alleen al de 
donderslag maakt duidelijk, dat het oordeel van God eraan komt.

Zoals Johannes actie ondernam omdat hij hiertoe werd opgeroepen, zoals 
de Gemeente eens wordt opgenomen, nadat zij hiertoe door de aartsengel 
is opgeroepen, zo komen de ruiters te paard in actie omdat zij hiertoe van 
Godswege worden opgeroepen.

De beschrijving van paard en ruiter leren ons het volgende:
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1. Het is een wit paard.

Een paard spreekt van oorlog en macht. Spreuken 21:31 zegt: Het paard 
wordt opgetuigd tegen de dag van de strijd...

Wit spreekt van vrede en succes. Witte paarden werden bereden door ver-
overaars, oorlogshelden, als zij in Rome terugkeerden van de strijd om een 
grote parade te houden, of als zij een nieuw onderworpen koninkrijk bin-
nentrokken.

2. De ruiter draagt een kroon.

De kroon is het teken van de overwinnaar. Zoals de atleet, die gewonnen 
heeft , de lauwerkrans ontvangt, zo heeft  deze ruiter een kroon op het hoofd. 
Hij is erin geslaagd om steeds meer volken op aarde onder zijn heerschappij 
te brengen.

3. De ruiter heeft  een boog in de hand.

De boog spreekt van militaire kracht en absolute heerschappij over alle oor-
logswapens. Opmerkelijk is, dat er wel over een boog, maar niet over pijlen 
gesproken wordt. Het lijkt, alsof er van deze ruiter geen gevaar te duchten 
valt. Hij lijkt niet volledig bewapend te zijn. Hij zal zich blijkbaar voordoen 
als een vredelievend mens.

4. De ruiter is een overwinnaar.

Hoewel hij zich zal voordoen als een vredelievend mens, zal hij blijkbaar 
duidelijk op oorlogspad gaan.

Wie of wat is deze ruiter? 

Er zijn verschillende antwoorden gegeven op deze vraag. Sommigen zien 
in hem dezelfde ruiter als uit Openbaring 19:11-16, dat is de Here Jezus. Dit 
kan niet, want deze ruiter heeft  een sinister gevolg, een verderf brengende 
aanhang in de andere ruiters. Zoiets kan van de Here Jezus nooit gezegd 
worden. Ook is opmerkelijk, dat de ruiter uit Openbaring 19 duidelijk Zijn 
Naam bekendmaakt, terwijl deze ruiter uit Openbaring 6 zijn naam juist 
niet bekendmaakt. Hij komt incognito. Hij komt niet openlijk voor de dag 
wie hij is.

Anderen zien in hem het evangelie en de verbreiding van het evangelie. De 
ruiter zou dan zijn geestelijke pijlen schieten in de harten van de zondaars. 
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In Ephese 6:16 lezen wij wel over geestelijke pijlen, maar geen pijlen van het 
evangelie die in het hart van de zondaar worden geschoten, maar juist vu-
rige pijlen van de boze, die op de gelovigen worden afgevuurd.

Deze ruiter, die de stoet van vier ruiters opent, lijkt wel op de Here Jezus, 
maar hij is het niet. Hij imiteert de Here Jezus. Hij komt vrede verkondi-
gen, maar strijd brengen. Zoals eenmaal de Here Jezus op een wit paard zal 
verschijnen, zo komt eerst de antichrist als de valse messias, ook op een wit 
paard, waarmee hij doet alsof hij de ware Christus is.

Deze ruiter, is niemand minder dan de komende antichrist, de valse mes-
sias, die ook in Openbaring 13:1-10 beschreven wordt als het beest uit de 
zee en van wie ook gezegd wordt, dat hij overwint (Op. 13:7). De antichrist 
heeft  in zijn gevolg 3 andere ruiters: oorlogen, honger en dood (het zwaard, 
hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren). Nu is er in de afgelopen tijd 
al zoveel ellende op aarde geweest: hongersnoden, natuurrampen, oorlogen, 
terrorisme, enz. In de tijd van de vier ruiters wordt het alleen maar erger. 
Onvoorstelbaar!

In de profetische boeken van de Bijbel is de zee met haar voortdurende 
verandering en beweging, met haar enorme en schuimende baren, vaak het 
beeld van de menselijke beschaving in zijn weeën van revolutie, anarchie en 
chaos. Jesaja 17:12 noemt het als volgt: 

Wee, een rumoer van vele volken, die rumoer maken als rumoerige zeeën en 
een gebruis van natiën, die bruisen, zoals geweldige wateren bruisen. 

In Jesaja 57:20 zegt Jesaja, dat de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, 
dat zij niet tot rust kan komen en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Deze antichrist zal zich bij het begin van zijn optreden voordoen als een 
man van vrede. Hij komt, zoals hier voorgesteld wordt, op een wit paard. 
Hij zal een korte periode van vrede en veiligheid brengen, die spoedig zal 
overgaan in een tijd van duisternis en verderf. Deze ruiter op het witte paard 
komt overeen met de boodschap van de Here Jezus uit Mattheüs 24:5, waar-
in Hij aangekondigd had, dat velen in Zijn Naam zouden komen en zouden 
zeggen, dat zij de Messias, de Christus waren.

Een voorloper van deze antichrist heeft  de wereld gekend in Adolf Hitler, die 
zijn loopbaan begon als helper en vriend van de werkende klasse, maar later 
met zijn oorlogen de wereld in een zee van ellende dompelde en de oorzaak 
was van vele, vele miljoenen doden. Toch was al dit leed dat Hitler veroor-
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zaakte – hoe vreemd het ook mag klinken – nog maar kinderspel vergeleken 
bij het enorme verderf dat de antichrist over de aarde zal uitstorten.

Omdat de antichrist eerst vrede lijkt te brengen, zullen velen hem vereren 
en aanbidden (Op. 13:4). De profeet Daniël vertelt van hem, dat hij de vorst 
is die komen zal en die het verbond voor velen zwaar zal maken (Daniël 
9:27). Hij zal dus eerst een vredelievend verbond sluiten. Het kan haast niet 
anders, of hij zal dit verbond met het Joodse volk sluiten. Dit verbond zal de 
situatie in het Midden-Oosten stabiliseren. Het zal er in die tijd op lijken, of 
er eindelijk een eind gekomen zal zijn aan alle ellende in het Midden-Oosten 
en de volkeren aldaar in vrede met elkander kunnen leven. 

De problemen van de wereld lijken onoplosbaar. De enige hoop is de ver-
schijning van iemand, die een krachtig leider zal zijn en door allen op aarde 
als hun leider erkend zal worden. Hij moet en zal de orde in de wereld her-
stellen en de wereld vanuit de chaos brengen in een wereldeenheid. Waar-
schijnlijk zal hij alle grote problemen kunnen oplossen, zoals de problemen 
van overbevolking, vervuiling en tekort aan energiebronnen.

Deze antichrist zal uit de verwarring van zijn tijd tevoorschijn treden als een 
zogenaamde reddende engel. De hele wereld zal hem daarom toejuichen en 
aanbidden. Men zal groot respect voor hem hebben voor de wijze waarop 
hij de problemen zal oplossen. Op het toppunt van zijn macht zal hij echter 
zijn ware gelaat laten zien. Dan zal blijken, dat hij een meedogenloze tiran 
is, die de wereld zal storten in de diepste kuil waarin de wereld ooit terecht 
gekomen is. De hele wereld zal zuchten onder zijn heerschappij. Hij zal een 
tijdperk inluiden van wrede vervolging. In het bijzonder zal het Joodse volk 
van deze tiran te lijden hebben. Openbaring 13:7 zegt: En hem werd macht 
gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen. Vaak 
wordt bij deze heiligen gedacht aan christenen, maar dat lijkt mij onjuist. De 
gemeente is dan niet meer op aarde en oorlog voeren doe je niet tegen indi-
viduele mensen, maar tegen een volk. Het gaat hier dus om het volk, dat in 
het Oude Testament al “de heiligen” genoemd werd: Het Joodse volk.

Het tweede zegel van de boekrol wordt verbroken

Tweede zegel – de ruiter op het vuurrode paard
Als het tweede zegel verbroken en geopend wordt, komt er een ruiter op een 
rood paard (Op. 6:3,4). Ook aan hem worden bepaalde krachten geschonken. 
Van Godswege krijgt hij toestemming om in de eindtijd op te treden. De 
beschrijving van dit paard en zijn ruiter biedt ons de volgende gegevens:
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1. Het is een rood paard.

De kleur is vuurrood; dat spreekt van vuur en van rood. Rood is in de Bijbel 
vaak de kleur van bloed en van vuur. Deze ruiter zal er de oorzaak van zijn, 
dat er veel bloed zal vloeien. De wereld zal naar het slachtveld geleid worden. 
Na een korte periode van schijnbare vrede, zal de wereld met angst en ver-
derf geconfronteerd worden.

2. De ruiter draagt een groot zwaard.

In de oudheid kende men twee zwaarden: het grote zwaard waarmee de ca-
valerie was uitgerust, de zogenaamde “spatha” en het kortere zwaard waar-
mee de infanterie was uitgerust, de “gladius”.1 Hier is sprake van het grote 
zwaard. Dit zwaard maakt ook duidelijk, dat hij komt om mensen te doden, 
ja om hen te slachten. Er zal veel bloed vergoten worden!

3. De ruiter zorgt er voor, dat de vrede van de aarde zal worden weggeno-
men en dat er op verschrikkelijke schaal oorlog gevoerd zal worden. Wat 
overblijft  zijn schrik, verwarring, verbijstering, onrust, oorlog en dood. Deze 
ruiter wordt door sommigen gezien als dezelfde als de eerste ruiter. Het zou 
dan twee keer om dezelfde persoon gaan: de antichrist. Het lijkt mij echter, 
dat dit niet helemaal correct is. Bij de eerste ruiter hebben wij duidelijk te 
maken met een persoon. Bij deze tweede ruiter hebben wij te maken met een 
situatie. Deze ruiter is “de oorlog”, zoals de volgende ruiter “de honger” of 
“de hongersnood” is, terwijl de laatste ruiter “de dood” is.

Deze ruiter komt overeen met de woorden van de Here Jezus uit Mattheüs 
24:6,7 waar Hij zei, dat wij eens zouden horen van oorlogen en geruchten 
van oorlogen:

Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan 
niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het 
einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken 
en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uit-
breken en zal de aarde beven...

Deze ruiter vertelt ons, dat na verloop van tijd de eerste ruiter, de antichrist, 
zijn masker zal afwerpen en zijn ware gezicht zal tonen. Er zal nu een perio-
de komen van bloedige strijd, van oorlogen zoals niet eerder gevoerd waren. 
Hij zal in het bijzonder zijn haat tegen het Joodse volk openbaren. Het ver-

1 Bij de Romeinen was het korte zwaard ca. 60 cm lang en het lange zwaard kon wel een 
meter lang zijn.
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bond, dat hij indertijd met hen gesloten had, zal blijken van nul en generlei 
waarde te zijn. Openbaring 13:7 zegt, dat hij tegen de heiligen, dat is tegen 
het Joodse volk, oorlog zal voeren. Het volk Israël zal het speciale doel van 
zijn wraak worden. Velen van het Joodse volk zullen sterven.

Bij de komst van de tweede ruiter weten wij, dat het zal uitlopen op de strijd 
bij Armageddon. (Op. 16:16) 

Derde zegel – de ruiter op het zwarte paard
Als het derde zegel verbroken wordt, komt er een ruiter op een zwart paard 
(Op. 6:5,6). Bij deze ruiter komt er een special stem vanuit de plaats waar de 
vier cherubs zijn bij de troon van God. Deze stem spreekt over de komende 
voedselprijzen, die duidelijk maken dat er een enorme schaarste zal zijn aan 
levensmiddelen.

1. Het is een zwart paard.

Zwart is de kleur van honger en hongersnood, van rouw en ellende, van 
lijden en van de dood. Er zal een grote hongersnood over de gehele aarde 
komen. Velen zullen van honger omkomen.

2. De ruiter heeft  een weegschaal in de hand.

De weegschaal betekent, dat er tekort aan voedsel zal zijn en dat het voed-
sel gedistribueerd zal worden. Er zal te weinig voedsel zijn voor alle mensen. 
Hongersnood zal op aarde miljoenen mensen doen sterven.

3. De ruiter heeft  te maken met de zeer hoge voedselprijzen.

De prijzen van het voedsel zullen zo hoog zijn, dat de koopkracht zal ver-
minderen tot ongeveer het twintigste deel van wat in tijden van overvloed 
normaal was. Voedsel zal schrikbarend duur worden. Geld zal niets waard 
zijn. Met uitzondering van de rijken zullen alle mensen hongerlijden, terwijl 
velen zullen sterven door gebrek aan voedsel. Olie en wijn, waarvan in deze 
tekst sprake is, waren in Bijbelse tijden alleen bereikbaar voor de welgestel-
den. Het ziet er dus naar uit, dat in die komende tijd de armen vreselijke 
honger zullen lijden en de rijken in weelde zullen baden.

Deze ruiter komt overeen met de woorden van de Here Jezus uit Mattheüs 
24:7, waarin Hij een enorme hongersnood op aarde aankondigde:
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Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk 
tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde 
beven.

Met teleurstelling zullen wij moeten constateren, dat wij niet in staat zijn de 
eenvoudige levensbehoeft en voor alle mensen op aarde te verzorgen. Hoe-
wel er een enorme vooruitgang geboekt is op landbouwtechnisch gebied, 
lijden velen in de wereld nog steeds honger en sterven er dagelijks mensen 
van de honger. Terwijl wij in de rijke landen niet weten, wat wij met al onze 
voedselvoorraden moeten doen, omdat wij te veel voedsel hebben en daarom 
maar een deel ervan vernietigen, sterven er in andere landen mensen van de 
honger.

Vierde zegel – de ruiter op het vale/groen paard
Als het vierde zegel verbroken wordt, komt er een ruiter op een vaal paard 
(Op. 6:7,8).

1. Het is een vaal paard, ook wel groen genoemd.

Het Griekse woord, dat door “vaal” vertaald is, is chloros. Chloros is een 
doodsbleke, een groen-gele kleur. Het is de kleur die wij zien bij iemand die 
doodziek is. Het is de lijkkleur, de kleur van de dood.

2. De ruiter heeft  voor het eerst een naam: de dood. 

Ruiter en paard zijn in volkomen overeenstemming met elkaar.

3. De ruiter beschikt over een soort schildknaap: het dodenrijk.

Het dodenrijk is de plaats waar in de tijd van het Oude Testament alle zielen 
van de gestorvenen verbleven en waar nu, in de Nieuwtestamentische tijd, 
alleen de zielen van de gestorven ongelovigen verblijven. 

4. De ruiter heeft  op verschillende manieren te maken met de dood.

Deze ruiter zal de macht ontvangen om één vierde deel van de bevolking 
op aarde te doden door het zwaard, de honger, de pest, d.i. dus één of meer 
verschrikkelijke ziekten en door de wilde dieren. Gerekend naar de wereld-
bevolking van onze tijd, betekent dit, dat als nu deze ramp zou plaatsvinden 
er bijna 2 miljard mensen zouden omkomen. Om hiervan een indruk te ge-
ven: dit aantal mensen komt overeen met heel Europa plus heel China. Nooit 
eerder heeft  de wereld zo’n ramp gekend. 
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Deze ruiter komt overeen met de woorden van de Here Jezus uit Mattheüs 
24, waar Hij aankondigde dat velen gedood zouden worden. Wie nog ont-
komen is aan de ellende van de vorige ruiters, komt nu bloot te staan aan de 
ellende van de laatste ruiter. Naast het zwaard en de honger, die al bij vorige 
ruiters ter sprake kwamen, is hier nu ook sprake van de pest en van wilde 
dieren. Het is mogelijk, dat onder pest één of meer speciale ziekten van de 
eindtijd bedoeld worden, zoals de Heer in Lukas 21:11 spreekt van hongers-
noden en epidemieën alom en zoals wij in onze tijd de ziekte aids als pest van 
de eindtijd hebben. Er is door sommigen gedacht, dat hier sprake is van een 
situatie waarin de bacteriën weerstand krijgen tegen de bestaande medicij-
nen en de medicijnen dus niet meer zullen helpen. Ook is het mogelijk, dat 
wij hier het gevolg hebben van gifgas, dat in een oorlog gebruikt kan worden 
en waardoor de mensen allerlei afgrijselijke ziekten kunnen oplopen. 

Er is tevens sprake van wilde dieren. Dit lijkt ons wat vreemd, omdat de die-
ren een ingeschapen angst en ontzag voor de mens lijken te hebben. Maar, 
als die vrees bij de dieren nu eens zou ophouden te bestaan en de dieren de 
mens niet meer zouden vrezen, hoe zouden de dieren dan met de mens om-
gaan? Komt er een tijd waarin bepaalde dieren de mens zullen gaan aanval-
len en doden? Ezech. 14:21 lijkt in deze richting te wijzen:

Dit zegt God, de HEER: Dit alles geldt des te meer nu ik mijn vier straff en: 
het zwaard, de honger, de wilde dieren en de pest, op Jeruzalem loslaat om er 
mens en dier uit te roeien.

Het volk Israël heeft  in de woestijn ervaring opgedaan met aanvallen van 
wilde dieren, toen het werd aangevallen door de vurige slangen (Numeri 
21:6). Jozua 24:12 vertelt, dat de Israëlieten tijdens de woestijnreis ook eens 
door hoornaars werden aangevallen. 2 Koningen 17:25 vertelt, dat bij het 
ontstaan van het volk der Samaritanen de Here leeuwen had gezonden die 
sommigen doodden. 

In Leviticus 26:22 was het volk Israël al voorgehouden, dat zij als straf op 
hun zonden door de wilde dieren zouden worden aangevallen (zie ook Deu-
teronomium 32:24). Ezechiël 33:27 spreekt over de doden die in de open 
lucht zullen liggen en als voedsel voor de dieren zullen dienen. Is dat de 
betekenis? Of is hier sprake van bepaalde ziekten, die door bepaalde dieren 
zullen worden overgebracht, zoals dat bij malaria het geval is?

Hoe zal het einde voor deze ruiters komen?
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Deze vier ruiters zullen verslagen worden door één machtig ruiter, wiens 
komst beschreven wordt in Openbaring 19. Het is ook weer een ruiter op een 
wit paard: de Here Jezus. Aan het eind van de grote verdrukking zal Hij ver-
schijnen om een eind te maken aan deze periode van rampen en benauwd-
heden en om Zijn rijk van ware vrede en gerechtigheid te vestigen. 

Wat moeten wij doen?

1. Als u een gelovige bent, hoeft  u niets te doen. U bent veilig in de hand 
van God. Hij zal u voor al deze rampen bewaren. De Bijbel vertelt ons, dat 
de Here Jezus zal wederkomen in de lucht om Zijn volgelingen thuis te halen 
vóórdat deze grote verdrukking zal komen:

Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft  en de ba-
zuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen 
eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij, die nog 
in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in 
de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. (1 Th essaloni-
cenzen 4:16,17).

U moet u echter wel zorgen maken over hen die de Here Jezus niet kennen. 
Wees daarom een levende getuige van de dood en de opstanding van de 
Here Jezus.

2. Als u geen gelovige bent, en u leeft  nog als de eerste ruiter op het toneel 
verschijnt, dan zult u kennismaken met alle vier deze ruiters. U zult een on-
gekende periode van benauwdheid binnengaan. Het is niet zeker of u het er 
levend vanaf zult brengen. Misschien zult u behoren bij dat vierde deel van 
alle mensen dat op de één of andere manier zal sterven.

Als u nog aan deze periode wilt ontkomen, vertrouw uzelf dan vandaag nog 
toe aan de Here Jezus. Aanvaard Hem als uw Redder en neem Hem aan als 
uw Heiland en Heer. Geloof, dat Hij de straf voor uw zonden gedragen heeft  
en laat Hem binnen in uw leven. Als u dat doet, kunt u verzekerd zijn, dat de 
Heer ook u zal thuishalen voordat de grote verdrukking aanbreekt.
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12 – VIJFDE EN ZESDE ZEGEL VERBROKEN

Openbaring 6:9-17

Het vijfde zegel verbroken
9 Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de 
zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gespro-
ken en vanwege hun getuigenis. 10 Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare 
Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straff en en ons 
bloed op hen wreken?’ 11 Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun 
gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, 
hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen 
gevoegd zouden hebben. (NBV)

9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van 
hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij 
hadden.  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? 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 van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden 
worden evenals zij. (NBG)

Om dit gedeelte te kunnen begrijpen, moeten wij kijken naar gelijkluidende 
gedeelten in de Bijbel. Wij komen dan uit bij de woorden van de Here Jezus:

Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken 
worden gehaat omwille van mijn naam. (Mattheüs 24:9) 

Dit zei de Heer over het Joodse volk, nadat Hij eerst gezegd had, dat de grote 
verdrukking gepaard zou gaan met oorlogen en ellende. 

Wij bevinden ons visionair nog steeds in de hemel. Het Lam, de Here Jezus, 
staat nog steeds met de boekrol in Zijn handen. Nu verbreekt Hij het vijfde 
zegel. Hierdoor wordt een groep mensen zichtbaar die zich ‘onder het altaar’ 
bevinden. Het lijkt erop dat Johannes dit altaar en deze zielen-onder-het-al-
taar niet eerder in de gaten heeft  gehad en dat hij ze nu pas ziet. Het nieuwe 
beeld valt hem nu pas op. Er wordt niet verteld welk altaar bedoeld wordt: 
het brandoff eraltaar of het reukoff eraltaar. Het reukaltaar wordt ook wel het 
‘gouden altaar’ genoemd. Hier ontbreekt die toevoeging. Omdat het brand-
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off eraltaar een holle ruimte had, mag waarschijnlijk aangenomen worden, 
dat hier het brandoff eraltaar bedoeld wordt.

Deze mensen zijn op aarde gestorven als martelaren, als losers, verliezers. 
In de hemel zijn zij binnengehaald als overwinnaars. Daarom krijgen zij 
later een wit gewaad, het kleed van reinheid en overwinning. Voor de wereld 
hadden zij geen waarde, maar voor God zijn zij waardevol! Op aarde kregen 
zij bij hun terechtstelling waarschijnlijk een zwart kleed aangetrokken. Van 
God krijgen zij een rein, wit gewaad. Van verafschuwde mensen die zij eerst 
op aarde waren, worden zij nu in de hemel stralende overwinnaars!

Johannes ziet de zielen van hen die geslacht, vermoord, zijn vanwege hun 
relatie met God. De zielen onder het altaar hebben nog geen rein gewaad. 
Dat valt op. Dat krijgen zij later in vers 12. Wie zijn zij? Veel gehoorde me-
ning: Het zijn de mensen die in de tijd van de grote verdrukking tot beke-
ring zijn gekomen. Ze zijn tijdens de grote verdrukking tot geloof gekomen 
en vanwege hun geloof gedood. Dat is echter zeer onwaarschijnlijk. Want 
deze mensen uit de grote verdrukking komen wij pas in hoofdstuk 7 tegen 
als ‘een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, 
van elke stam en taal’. 

Het zijn ook geen mensen die bij de Gemeente van de Here Jezus behoren. 
Wie zijn zij dan wel? Als het niet de Gemeente van de Here Jezus is en als 
deze mensen ook niet in de grote verdrukking tot geloof gekomen zijn, blijft  
er eigenlijk nog maar één groep over:

Israëlieten die niet bij de Gemeente behoren en die vanwege het feit dat zij 
Israëlieten zijn, vervolgd en vermoord zijn. Dat kan in de tijd van het Oude 
Testament zijn, dat kan ook in de tijd erna, tot op de dag van vandaag zijn. 
Deze gedachte is in overeenstemming met gedachten van rabbijnen. Rabbi 
Natan HaBavli schreef: „HaKadosh (de Heilige), gezegend is Hij, nam de ziel 
van Mozes en bewaarde hem onder de Troon der heerlijkheid. Niet alleen 
de ziel van Mozes werd bewaard onder de troon der heerlijkheid, maar de 
zielen van de rechtvaardigen worden hier bewaard.”

Rabbi Akiva zei regelmatig: „Wie begraven zijn onder het altaar, zijn als zij 
die onder de troon der heerlijkheid begraven zijn.” (Avot diRabbi Natan 12:4; 
26:2)

Deze zielen onder het altaar spreken God aan met ‘Meester’ (:10). In onze 
vertaling wordt Hij ‘Heer’ of ‘Heerser’ genoemd, dat is de vertaling van het 
Griekse woord despotes. Terwijl ‘Meester’ een gebruikelijke aanspreektitel is, 
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is ‘Heerser’ dat niet. Trouwens, wie kent er christenen die God met ‘Heerser’ 
of ‘Meester’ aanspreken?

Wij kennen wel de Joden die God zo aanspreken in hun gebeden. Afwisse-
lend noemen zij Hem ‘Koning van het heelal’ en ‘Meester van het universum’ 
dat is van het heelal. Wanneer wij zien dat het na deze verzen bij het verbre-
ken van het zesde zegel meteen gaat over het heelal, kunnen wij ons voor-
stellen, dat hier Joden onder het altaar zijn en dat zij God aanspreken met 
‘Meester van het universum’, of kortweg gewoon: ‘Meester’.

Deze mensen zijn ‘getuigen’ geweest. Het Griekse woord voor getuige is 
marturia, waarin wij het woord ‘martelaar’ herkennen. Zij roepen tot God 
om hen te ‘wreken’. Dit is niet bepaald een christelijke gedachte. Het is een 
Oud-Testamentische Joodse gedachte. Zij willen echter niet zelf hun moor-
denaars straff en, maar vragen God om dit voor hen te doen.

Het is net als Abels bloed dat vanuit de aarde tot God riep om zijn dood te 
wreken. Door zijn geloof had het off er dat Abel aan God bracht meer waarde 
dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een 
rechtvaardige – God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven – en door zijn 
geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. (Hebreeën 11:4; zie 
Genesis 4)

Waarom mogen de volken zeggen: ‘Waar is nu hun God?’ 
Laat de volken weten, laat ons het zien, 
dat het bloed van uw dienaren wordt gewroken. 
Laat het zuchten van uw geknechte volk u bereiken, 
machtig is uw arm: houd in leven wie ten dode zijn gedoemd.
Straf de volken rondom ons zevenvoudig 
voor de smaad die zij u hebben aangedaan, Heer! (Psalm 79:10-12)

Het lijkt mij dat wij hier antwoord krijgen op de veelgestelde vraag: „Wat 
doet God met al die Joden die zo trouw aan Hem waren maar niet in de 
Here Jezus geloofden? Zijn die allemaal verloren? Zijn de Joden die in de 
Tweede Wereldoorlog vermoord zijn allemaal verloren?”

Zoals de heidenen die nooit van de Here Jezus gehoord hebben op grond van 
hun levenswandel beoordeeld zullen worden en bij getrouwheid genezing 
zullen ontvangen (Op. 22:2) zo zullen de getrouwe Joden die niet in de Here 
Jezus geloofden ook door God in Zijn heerlijkheid gehaald worden. Eigenlijk 
is dat nog logisch ook, want het heil was immers uit de Joden! (Johannes 
4:22)
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Deze zielen ‘roepen’
De zielen roepen om wraak. Beter gezegd: zij roepen tot God om gerechtig-
heid. Tijdens hun leven op aarde hebben zij gezucht en gehuild, geweend en 
geklaagd. Die tijd is nu voorbij. Nu gaan zij roepen. Zij wenden zich tot God 
en roepen naar Hem. Zij hebben blijkbaar gezien dat de vier ruiters-te-paard 
opdracht hebben gekregen om de aardbewoners te straff en voor hun vij-
andschap tegen God. Maar zij zijn er ook nog. Zij hebben geleden onder de 
vijandschap van de wereld tegen de Joden. Doet God daar niets aan?

Zo roepen ze tot God en vragen Hem om hun leed en verdriet niet te verge-
ten. Hij had hun tranen immers in Zijn kruik bewaard? (Psalm 56:8) Moet 
daar nu niet iets mee gedaan worden?

Ook zij gaan de rust in
Deze zielen-onder-het-altaar zijn wel in de hemel, maar ze hebben de he-
melse rust nog niet ontvangen. Al die tijd dat ze daar al onder het altaar zijn, 
wachten zij op de ook aan hen beloofde rust. Hun ziel is nog steeds onrustig. 
Ze zijn het leed dat hen op aarde is aangedaan nog steeds niet vergeten.

Hoewel zij reeds bij het aanbreken van de grote verdrukking een rein ge-
waad krijgen, moeten zij echter wachten totdat hun broeders die uit de grote 
verdrukking komen, zich bij hen zullen voegen. Die ‘broeders uit de grote 
verdrukking’ zijn niet de mensen die de boodschap van de Here Jezus ken-
den en afgewezen hadden, maar die nu weer oppakken. Het Joodse volk is 
een ‘broedervolk’. Het gaat hier bij hen die uit de grote verdrukking komen 
om Joden die ook gedood worden, maar nu tijdens de grote verdrukking. 
Deze beide groepen zullen de rechtvaardige Joden zijn.
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Het zesde zegel verbroken

Oordelen in het ganse heelal
12 Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving 
kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. 13 
De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de 
boom worden gerukt. 14 De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol 
op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. 15 Koningen, machthebbers, leger-
aanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte 
zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 Ze riepen de 
bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem 
die op de troon zit en voor de toorn van het lam! 17 Want nu is de grote dag 
van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’ (Op. 6:12-17 NBV)

12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote 
aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel 
als bloed. 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. 
14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en 
eiland werd van zijn plaats gerukt. 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; 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; 17 want de 
grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? (Op. 6:12-17 NBG)

Bij het openen van het zesde zegel ontstaat er een onvoorstelbare catastrofe 
in het heelal. Niet alleen de aarde is getroff en door de zonde, het hele heelal 
gaat gebukt onder de vloek van de zonde. Bij het oordeel dat God nu over het 
gehele heelal velt, tuimelen de rampen over elkaar heen.

Bij de vier ruiters uit dit hoofdstuk ging het over oordelen die over de hele 
aarde zullen komen. 

Bij dit zesde zegel gaat het over oordelen van God die het hele heelal zullen 
treff en. Noem het maar een kosmische catastrofe. 

Bij de vier ruiters ging het over oordelen die over de aarde zullen komen in 
de tijd van de grote verdrukking. 

Nu gaat het weliswaar over dezelfde grote verdrukking maar niet over oor-
delen die over de aarde zullen komen, maar over oordelen die in het heelal 
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zullen plaatshebben. Bedenk dat satan zijn territorium in de ‘hemelse gewes-
ten’ of ‘hemelsferen’ heeft . Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen 
hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de 
kwade geesten in de hemelsferen. (Efese 6:12).

Deze profetieën over catastrofen in het heelal, waarbij de orde in het heelal 
verstoord zal worden, zijn al te lezen in Tenach, het Oude Testament. Ze zijn 
ook voorzegd door de Here Jezus. Hij zei tegen de discipelen als vertegen-
woordigers van het Joodse volk met betrekking tot de komende grote ver-
drukking:

‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn 
naam gebruiken en zeggen: Ik ben de messias, en ze zullen veel mensen mis-
leiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat 
je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee 
het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trek-
ken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden 
uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën. Dan zal 
men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden 
gehaat omwille van mijn naam.’ (Mattheüs 24:4-9)

Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden 
en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en 
de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zicht-
baar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen 
op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon 
zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 
Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn 
uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van 
de hemelkoepel tot het andere. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn 
takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo 
moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. (Mat-
theüs 24:29-33)

De boodschap die de Here Jezus hier bracht was geen boodschap voor de 
Gemeente, de Kerk. Er was nog geen kerk en er waren ook geen christenen. 
De Heer sprak tegen de 12 vertegenwoordigers van het Joodse volk en vertel-
de hoe het met het Joodse volk zou gaan in de tijd van de grote verdrukking.

De christenen zullen de afschuwelijke oordelen op aarde en in het heelal, die 
door de 6 zegels worden aangekondigd, niet meemaken. Zij zijn dan in de 
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hemel, zoals Openbaring 3:10 en 4:1 laten weten. In de tijd van de grote ver-
drukking zijn de dan levende Joden wel op aarde, tezamen met de mensen 
(ongelovigen) van alle andere volken.

De evangelist Lukas beschrijft  deze periode met de volgende woorden:

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde 
zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de 
zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal 
gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze 
op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 
Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie 
verlossing is nabij!’ (Lucas 21:25-28)

Wat gaat er nu gebeuren?
Eigenlijk valt niet precies te zeggen wat er gaat gebeuren. Je kunt je afvra-
gen waardoor de rampen in het heelal veroorzaakt zullen worden, maar we 
krijgen op die vraag geen antwoord. We weten alleen dat er rampen komen, 
maar niet waardoor. Het zou kunnen zijn dat als er ergens in het heelal de 
zaak uit evenwicht gebracht wordt, het hele heelal in elkaar zou kunnen 
storten. In plaats dat het heelal dan verder uitdijt, stort het ineen. De ster-
ren vallen dan naar een middelpunt. Zo natuurlijk als de sterren nu steeds 
verder van elkaar verwijderd raken, zo natuurlijk trekken ze dan naar elkaar 
terug. In dat geval is het heelal toch niet oneindig, maar ook eindig. Zoals 
een luchtballon langzaam vol wordt als hij wordt opgeblazen, maar snel 
leegloopt, zo zou er na het langzame uitdijen van het heelal een snelle ineen-
storting kunnen zijn.

Er hebben zich vaker bijzondere natuurverschijnselen voltrokken in het 
heelal. Toen Jozua met het volk Israël het land Kanaän binnentrok sprak hij 
tot de zon en de maan de volgende opmerkelijke woorden: 

Want op die dag, de dag dat de HEER de Amorieten aan Israël overleverde, 
had Jozua gebeden tot de HEER. In aanwezigheid van Israël sprak hij: ‘Zon, 
sta stil boven Gibeon, maan, blijf staan boven de vlakte van Ajjalon.’ En de 
zon stond stil en de maan bleef staan, tot Israël zijn vijanden had afgestraft . 
Dit staat opgetekend in het Boek van de Oprechte. De zon bleef een volle dag 
boven aan de hemel staan voordat ze onderging. Het is voor noch na die dag 
ooit voorgekomen dat de HEER op die manier gehoor gaf aan de bede van een 
mens, maar de HEER streed dan ook voor Israël. (Jozua 10:12-14)
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Het gevolg van de ellende in het heelal is, dat er een onvoorstelbare angst 
over de mensen op aarde komt. Daarbij gaat het om alle mensen uit alle la-
gen van de bevolking. Niemand blijft  de angst bespaard. De groten der aarde 
zoals koningen en presidenten, de hoge militairen, de rijken en de invloed-
rijken, en de mensen uit het gewone volk, ja allen zullen sidderen van angst. 
Niemand zal iets kunnen doen om deze rampen in het heelal tegen te hou-
den of af te wenden.

Het gevolg is dat mensen wegkruipen in bunkers en kelders, die hier holen 
en spelonken genoemd worden. Het is precies zoals Jesaja aangekondigd 
had: Men schuilt weg in rotsspelonken, in holen in de grond, op de vlucht voor 
de vreselijke macht van de HEER, voor zijn geduchte majesteit, wanneer zijn 
komst de aarde schokt. (Jesaja 2:19)

De mensen willen dan zelfs graag beschutting zoeken onder de heuvels en 
de bergen: Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: ‘Val op ons neer!’ en 
tegen de heuvels: ‘Bedek ons!’ zoals de Here Jezus aangekondigd had (Lukas 
23:30) In die tijd willen de mensen zich verbergen voor het oordeel van God 
die op de troon zit en voor het oordeel van het Lam. Ze zullen echter ner-
gens veilig zijn voor hun angst. Waar ze ook zijn en waar ze ook naartoe 
gaan, ze nemen hun angst steeds met zich mee. Wie in onze tijd over deze 
komende rampen hoort, krijgt nu zelfs al de angst en schrik van zijn leven.

Opmerkelijk is, dat we niet horen dat mensen sterven als gevolg van de kos-
mische rampen. We horen niets over grote of kleine aantallen doden, er is 
alleen maar angst. Het zelfvertrouwen van de mens-zonder-God dat in die 
tijd tot ongekende hoogten was gestegen, is in één klap verdwenen. De mens 
heeft  dan niets meer waarop hij zijn vertrouwen kan stellen. Er is geen hoop 
meer, alleen wanhoop. Er is geen blijdschap meer, alleen angst en verdriet. 

Geen wonder dat in die tijd de vraag gesteld zal worden: ...Wie kan die (tijd) 
doorstaan? NBG: Wie kan bestaan? Letterlijk: Wie kan staande blijven? Dat 
is: „Wie zal deze rampen overleven?” De toekomstige gebeurtenissen waren 
reeds in Tenach (het Oude Testament) aangekondigd.
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De Dag des HEEREN
1. De zon wordt zwart 
De zon werd zwart als een rouwkleed... (Op. 6:12 NBV)

... de zon werd zwart als een haren zak... (Op. 6:12 NBG)

De profeet Joël had aangekondigd: 

... de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van 
de HEER, groot en ontzagwekkend. (Joël 3:4)

Bij die aanblik beeft  de aarde, siddert de hemel; zon en maan worden verduis-
terd, sterren doven hun glans. Want het is de HEER  – zijn stem schalt voor 
zijn leger uit, zijn strijdkrachten zijn geweldig, zijn bevel wordt met groot ver-
toon volbracht. Ja, groot en ontzagwekkend is de dag van de HEER, wie kan 
die dag doorstaan? (Joël 2:10,11)

2. De maan wordt rood als bloed
en de maan werd bloedrood. (Op 6:12 NBV)

en de maan werd geheel als bloed. (Op. 6:12 NBG)

Deze tekst (Joël 2:31) spreekt over de komende geduchte en gevreesde Dag 
des HEEREN.

Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen 
van rook, de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de 
dag van de HEER, groot en ontzagwekkend. (Joël 2:30,31)

3. De sterren vallen op de aarde
De sterren vielen op de aarde (Op. 6:13 NBV)

En de sterren des hemels vielen op de aarde (Op. 6:13 NBG)

En de sterren des hemels vielen op de aarde (Jesaja 34:4).

De dag van de HEER breekt aan, meedogenloos, grimmig, in brandende 
toorn. Het land zal in een woestenij veranderen, de zondaars die er wonen 
verdelgt hij. De sterren aan de hemel geven geen licht meer, sterrenbeelden do-
ven uit, de zon is verduisterd als ze opkomt, het licht van de maan is verdwe-
nen. Dan laat ik de wereld boeten voor haar slechtheid, de goddelozen voor 
hun verdorvenheid. Ik breek de trots van hoogmoedigen, hooghartige tirannen 
verneder ik. (Jesaja 13:9-11)
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4. De hemel wijkt terug als een boekrol – Openbaring 6:14

De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland 
bleef op zijn plaats. (Op. 6:14 NBV)

En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en 
eiland werd van zijn plaats gerukt. (Op. 6:14 NBG)

Kom naderbij, volken, en hoor toe, naties, luister aandachtig. Hoor, aarde en 
wie haar bewonen, wereld en al wat daarop groeit. De HEER koestert woede 
tegen alle volken, zijn toorn ontbrandt tegen heel hun legermacht. Hun wacht 
de vernietiging, hij heeft  hen voor de slacht bestemd. Gesneuvelden blijven 
onbegraven liggen, de stank van hun lijken stijgt op; de bergen druipen van 
hun bloed. De sterren aan de hemel vergaan, als een boekrol wordt de hemel 
opgerold. Alle sterren vallen neer, zoals bladeren vallen van een wijnstok of 
verschrompelde vruchten van een vijgenboom. (Jesaja 34:1-4)

5. De mensen verbergen zich in rotsen en holen (schuilkelders)

... iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de ber-
gen. (Op. 6:15 NBV)

… en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; 
(Op. 6:15 NBG)

Men schuilt weg in rotsspelonken, in holen in de grond, op de vlucht voor de 
vreselijke macht van de HEER, voor zijn geduchte majesteit, wanneer zijn 
komst de aarde schokt. Op die dag zullen de mensen de afgoden, gesmeed van 
hun zilver en goud, gemaakt om te vereren, prijsgeven aan ratten en vleermui-
zen. Ze zullen wegschuilen in rotsholen, in kloven en bergspleten, op de vlucht 
voor de vreselijke macht van de HEER, voor zijn geduchte majesteit, wanneer 
zijn komst de aarde schokt. (Jesaja 2:19-21)

6. De mensen roepen tot de bergen om hen te bedekken (beschermen)  
Openbaring 6:16

Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het 
oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! (Op. 6:16 NBV)

… 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; (Op. 6:16 NBG)
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7.  Jesaja vertelt wat dit voor de mensen op aarde betekent

Het zal de aarde en al haar volken vergaan als bij het leegschudden van een 
olijfb oom, als bij het nalezen van een wijngaard… 
De sluizen van de hemel worden geopend, de grondvesten van de aarde be-
ven. De aarde kraakt en barst open, de aarde schokt en schudt heen en weer, 
de aarde kantelt en wankelt vervaarlijk. De aarde zwalkt en waggelt als een 
dronkaard, ze zwaait heen en weer als een hut in de storm. Haar opstandig-
heid drukt zwaar op haar, ze valt en staat niet meer op. Op die dag zal de 
HEER afrekenen in de hemel met de machten van de hemel, en op aarde met 
de vorsten van de aarde. Dan worden zij bijeengedreven, gevangen in een kuil, 
opgesloten in een kerker. En na lange tijd zullen zij hun straf ontvangen. Dan 
zal de heldere maan zich schamen, de stralende zon van schaamte verble-
ken. Want de HEER van de hemelse machten heerst op de Sion, in Jeruzalem 
wordt zijn luister getoond aan de oudsten van zijn volk. (Jesaja 24:13, 18-23)

Dit hoofdstuk eindigt veelzeggend: 

Want nu is de grote dag van hun1 toorn aangebroken, en wie kan die door-
staan? (Op. 6:17) 



1 van hem die op de troon zit en van het lam
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13 – GODS ZEGEL OP HET VOORHOOFD

Openbaring 7

TWEE GROEPEN BIJZONDERE MENSEN
Met dit hoofdstuk uit het boek Openbaring zijn wij aan het eind gekomen 
van ons meekijken in de hemel. Het mooie van God en de Here Jezus in de 
hemelse tempel met al zijn schoons en heerlijkheid eindigt hier voorlopig. 
Na dit hoofdstuk horen wij voorlopig alleen over de aarde en de oordelen op 
aarde.

Wij blijven in dit hoofdstuk echter eerst nog een ogenblik meekijken met 
Johannes en zien het vervolg op het verbreken van het zesde zegel van de 
boekrol die in handen van de Here Jezus is.

Het lijkt in dit hoofdstuk of Johannes gevraagd heeft : ‘Here God, hoe gaat 
het tijdens de komende grote verdrukking met Israël en hoe gaat het dan 
met de wereld?’

Hoe het ook zij, wij krijgen in ieder geval antwoord op deze vragen. 

Het zevende hoofdstuk van het boek Openbaring valt uiteen in twee delen:

1. In vers 1-8 gaat het over 144.000 ‘verzegelden’. Zij zijn nog op aarde als 
Johannes dit ziet.

2. In vers 9-17 gaat het over een schare die niemand kan tellen. Zij zijn niet 
meer op aarde, maar in de hemel.

Begin van het eerste visioen
Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden 
de vier winden van de aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een wind 
over land of op zee of door de bomen zou waaien. Ik zag in het oosten een 
andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De vier engelen 
die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de 
zee riep hij met luide stem toe: ‘Laat het land en de zee en ook de bomen nog 
ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn 
dienaren aanbrengen.’ (Op. 7:1-3 NBV)
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Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier 
winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, 
of over de zee, of over enige boom. 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, 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. (Op. 7:1-3 NBG)

Johannes moet de hele aarde zien. In zijn tijd bestond nog niet de gedachte 
van een ronde aarde en ook waren er geen foto’s vanuit de ruimte van de 
aarde gemaakt. Johannes moet de aarde dus in een begrijpelijk beeld zien, 
dat is: als een vierkant. Zo kan hij op elke hoek van de aarde een engel zien.

De Bijbel laat ons meerdere keren zien hoe belangrijk de engelen zijn bij 
allerlei gebeurtenissen; bij ons gebedsleven, maar ook bij allerlei natuurver-
schijnselen. Zo lezen wij in Op. 14:18 over ‘de engel van het vuur’:

Bij het altaar vandaan kwam weer een andere engel, degene die zeggenschap 
heeft  over het vuur.

En in Openbaring 16:5 zien wij ‘de engel van het water’. 

Ik hoorde de engel van al het water zeggen: ‘Rechtvaardig bent u, de heilige, 
die is en die was, omdat u op deze manier straft .’

Ook hier zorgen de engelen ervoor dat bepaalde winden uit de vier wind-
streken niet kunnen waaien. Deze winden worden tegengehouden om er-
voor te zorgen dat bepaalde rampen niet kunnen plaatshebben op aarde. Dit 
betekent niet dat de winden blijvend tegengehouden worden, maar tijdelijk. 
Ze moeten wachten totdat een bepaalde groep mensen ‘verzegeld’ is. 

Wij weten inmiddels maar al te goed welke schade een stormwind teweeg 
kan brengen. We kennen het uit de geschiedenis van ons eigen land, toen de 
watersnoodramp in februari 1953 veel mensen en dieren gedood heeft . We 
kennen de verschrikkingen uit de rampen die wij de laatste tijden gezien 
hebben, denk alleen maar aan Haïti en de tsunami in Japan. Als echter de 
engelen alle stormwinden op aarde hun gang laten gaan, zal er een ramp van 
ongekende omvang plaatshebben. 

Hierna komt er een andere engel. Hij komt uit het Oosten en heeft  het zegel 
van God bij zich. Hiermee moet hij een grote groep mensen verzegelen. Als 
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dat eenmaal gebeurd is, mogen de vier winden losgelaten worden, die oorde-
len meebrengen. Zij brengen schade toe aan het land en de zee en de bomen.

Het zegel 
De verzegeling van de genoemde mensen heeft  een parallel in de profetie 
van Ezechiël:

Toen hoorde ik hem luid roepen: ‘Kom te voorschijn, jullie die de stad gaan 
straff en, en neem je vernietigingswapens mee.’ En ik zag hoe zes mannen uit 
de richting van de noordelijke bovenpoort kwamen, alle zes met een dodelijk 
wapen in hun hand. Er was ook nog een man bij hen in linnen kleren, die een 
schrijverskoker aan zijn gordel droeg. De mannen gingen naast het bronzen 
altaar staan. De stralende verschijning van de God van Israël bewoog zich van 
de cherubs waarboven hij troonde naar de ingang van de tempel, en hij riep 
de in linnen geklede man met de schrijverskoker bij zich. De HEER zei tegen 
hem: ‘Maak een ronde door Jeruzalem, en zet een merkteken op het voorhoofd 
van iedereen die jammert en klaagt om de gruwelijke dingen die er in de stad 
gebeuren.’ Tegen de zes anderen hoorde ik hem zeggen: ‘Ga achter hem aan, 
trek ook door de stad en dood iedereen. Jullie moeten geen medelijden tonen, 
jullie mogen geen medelijden kennen. Oude mensen, jonge mannen en vrou-
wen, moeders en kinderen – jullie moeten ze allemaal ombrengen, behalve de 
mensen die het merkteken dragen. Begin bij mijn heiligdom.’ En ze begonnen 
bij de zeventig oudsten, die voor de tempel stonden. (Ez. 9:1-6)

Hier zien wij wat het doel van de verzegeling is: er wordt een bescherming-
steken aangebracht dat hen moet beveiligen voor het komende oordeel. Dit 
merkteken heeft  te maken met de Hebreeuwse letter tav, de laatste letter van 
het Hebreeuwse alfabet. Deze letter wordt geschreven zoals wij de ‘x’ schrij-
ven. De tav werd ook gebruikt als merkteken. Als iets gemerkt werd, zette 
men er de letter tav op, dus onze letter ‘x’. Deze x, de letter tav, wordt ook 
gebruikt om een woord weer te geven, namelijk het woord ‘teken’. Dit is dus 
het teken van een kruis.

In de Bijbel leren wij het kruis niet slechts kennen als het martelwerktuig 
van de Romeinen, maar juist als een Joods symbool. De Bijbel is niet voor 
niets een Joods boek, dat ons vertelt over Joodse zaken! 

Het duidelijkste bewijs voor het gebruik van het kruis als merkteken in de 
Bijbel vinden wij in Ezechiël 9:4-6. Hier wordt geschreven over Joden die de 
zonden van het volk bewenen. Als teken van hun trouw ontvangen zij een 



150

merkteken op hun voorhoofd. Het woord ‘merkteken’ is de vertaling van de 
voluit geschreven naam van de laatste letter van het alfabet: tav. Deze tav 
werd in die tijd als een liggend kruis geschreven. Deze Joden kregen dus het 
merkteken van een kruis op hun voorhoofd. 

In de Bijbel komen wij het kruis tegen als de laatste letter van het Hebreeuw-
se alfabet, de tav. Toen de Here Jezus in Zijn eigen taal zei, dat Hij de eerste 
en de laatste was, de alpha en de omega in het Grieks, zei Hij dus: “Ik ben de 
alef en de tav.” In onze tijd wordt deze letter (de tav) gebruikt als ‘symbool’, 
‘merk’ of ‘teken’. In vroeger tijden werd het gebruikt als merkteken voor 
lijden, redding en redder. 

Een ander beeld vinden wij in Exodus 12:7,13,22,23. Het bloed zal dienen als 
een teken aan de huizen. (Ex.12:13) De Israëlieten hebben het bloed als een 
merkteken aan de huizen aangebracht. Volgens de overlevering was dit in de 
vorm van de letter tav, dus in de vorm van een kruis...! Er was verzoening 
voor de Israëlieten achter het teken van het kruis; er was leven achter het te-
ken van het kruis; de verderfengel ging voorbij als hij het teken van het kruis 
zag! Het teken van het kruis aan de deur beschermde de Israëlieten voor 
Gods toorn en was tevens het teken van hun redding. Dit is geen christelijke 
uitleg, maar een Joodse zienswijze! 

In 1 Samuël 21 lezen wij, dat David tekens op de deuren van de poort kraste 
(21:14 NBV) of de deurvleugels bekrabbelde. (21:13 NBG) Hier wordt de stam 
van de letter tav als werkwoord gebruikt en staat er dus eigenlijk: ‘Hij bracht 
merktekens aan op de deurvleugels van de poort.’ De bedoeling is om ons te 
vertellen, dat David allemaal kruisjes zette op de poort. De redding kwam 
spoedig daarna!

In Job 31:35 wordt opnieuw ‘tav’ geschreven, waarbij het bij ons vertaald is 
als ‘ondertekening’ of ‘handtekening’. Zoals wij het kruisje als onderteke-
ning kennen voor wie niet lezen en schrijven kan, zo kende men dat in Jobs 
tijd blijkbaar ook al. Wij willen hiermee echter niet beweren dat ook Job zelf 
niet lezen of schrijven kon. 

De letter tav staat voor de getalswaarde 400. Het is het getal dat knechtschap 
uitdrukt. Het is de knechtschap waaruit naar de maatstaven van de wereld 
geen bevrijding mogelijk is, maar waaruit de bevrijding van Godswege als 
enige mogelijkheid open is. Deze letter staat van oudsher aangegeven als 
teken van het lijden.
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In Openbaring 7:3 wordt geschreven over mensen die aan het voorhoofd 
verzegeld zullen worden. Hoewel men in kerken waar de baby’s gedoopt 
worden hier graag het teken van de kinderdoop willen lezen, is dat niet 
mogelijk. Waarschijnlijk zullen ook zij het kruisteken op hun voorhoofd 
krijgen. Openbaring 14:1 voegt hieraan toe, dat ook de Naam van God op 
hun voorhoofd vermeld zal zijn, net zoals dit op de voorhoofdsplaat van de 
Hogepriester het geval is.

Het teken van het kruis was het symbool van lijden en redding, maar ook 
van volmaaktheid (voor de mensen uit Ezechiël 9). Toen de Here Jezus Zijn 
discipelen de opdracht gaf om hun kruis op te nemen en Hem te volgen, be-
doelde Hij daarmee niet, dat zij ook aan een kruis moesten sterven, maar dat 
zij het teken van lijden en redding, dus van overgave en van volmaaktheid 
moesten opnemen en als Zijn volgelingen verder moesten leven. Zij moesten 
Zijn juk op zich nemen en Hem volgen. (vgl. Mattheüs 11:29a) Hiermee was 
het kruis het teken van hen die trouw de wet (de Bijbel) volgen. 

Twee verschillende verzegelingen
In dit hoofdstuk lezen wij over mensen die van Godswege verzegeld zijn met 
een merkteken aan hun voorhoofd. In hoofdstuk 13 lezen wij over een anti-
christelijk merkteken:

Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een 
merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen 
met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die 
naam – konden iets kopen of verkopen. (Op. 13:16,17 NBV)

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, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merk-
teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft . (Op. 13:16,17 
NBG)

De verzegelden uit Openbaring 7
Zoals bij Ezechiël het teken en zegel diende om duidelijk te maken welke 
mensen waardevol waren voor God en niet onder de komende straf mochten 
vallen, zo zal dat in Openbaring 7 ook het geval zijn. Het zegel dient om dui-
delijk te maken dat de verzegelden onder de bescherming van God vallen en 
dat hun geen kwaad mag worden aangedaan! Zij gaan de grote verdrukking 
in, maar de oordelen en rampen die er dan zullen zijn, zullen hen niet raken.
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Nadat dus eerst Ezechiël in een profetisch beeld de bescherming van Gods-
wege door het zegel beloofde, sprak de Here Jezus later een zelfde boodschap 
in Mattheüs 24. 

Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ont-
staan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen ko-
men. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden 
gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. (Mat-
theüs 24:21,22)

Onder ‘de uitverkorenen’ moeten wij hier niet denken aan de mensen van 
de kerk, maar aan ‘het uitverkoren volk Israël’. Uit Israël gaat het nu om een 
deel, dat in het Oude Testament ‘een overblijfsel’ of ‘een rest’ wordt genoemd. 
Zie Jesaja 10:20,21; 28:5; Amos 5:15; Zefanja 2:9. Zij zijn afgezonderd van de 
rest van het volk Israël. Zij zijn het overblijfsel dat behouden wordt.

Op die dag zullen de overlevenden van Israël niet langer vertrouwen stellen in 
hem door wie ze werden geslagen. Het deel van Jakobs volk dat ontkomen is, 
zal weer oprecht vertrouwen op de HEER, de Heilige van Israël. Een rest zal 
terugkeren naar de sterke God, de rest die van Jakob is overgebleven. (Jesaja 
10:20,21)

Ook Daniël sprak over deze tijd:

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk ter 
zijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds 
er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek 
zijn opgetekend. (Daniël 12:1)

De beschrijving die wij hier in Openbaring hebben doet ons denken aan de 
boodschap van Zacharia: 

De HEER zal boven hen verschijnen: zijn pijlen fl itsend als bliksemschichten, 
zijn ramshoorn grommend als de donder trekt God, de HEER, op in een zui-
derstorm. De HEER van de hemelse machten is hun schild. Ze zullen de vij-
and verslinden en zijn slingerstenen verbrijzelen, ze zullen zijn bloed drinken 
tot ze dronken zijn, tot ze ervan overlopen als een plengschaal en met bloed 
besmeurd zijn als de hoeken van een altaar. Op die dag zal God, de HEER, 
zijn volk als een kudde in veiligheid brengen. Als edelstenen in een kroon zul-
len ze fonkelen op zijn land. (Zacharia 9:14-16)
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Wie zijn de 144.000 verzegelden?
Het zegel van God wordt op het voorhoofd van zijn dienaren aangebracht, 
zo leert Openbaring 7:3. Dan komt het volgende vers met de mededeling: 
Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: honderdvierenveer-
tigduizend in totaal, afk omstig uit elke stam van Israël. 

Deze 144.000 komen allemaal uit Israël. De bewering van de mensen van 
het Wachttorengenootschap, dat die 144.000 de eerste leden van hun genoot-
schap zouden zijn, is dus pertinente onzin. Deze 144.000 komen allemaal uit 
Israël. Nu de namen van de stammen erbij genoemd worden, kan onmoge-
lijk aan christenen gedacht worden.

Eigenlijk krijgt Johannes hier nog eens een bemoediging met betrekking tot 
de verloren 10 stammen. Uit de profetieën van het Oude Testament wist hij 
wel dat de verloren 10 stammen aan het eind der tijden zouden terugkeren, 
maar nu wordt dit voor hem nog eens bevestigd. De 10 stammen die in onze 
tijd al 2.500 jaar ‘verloren’ zijn, komen allemaal terug! 

Johannes krijgt nu te zien, dat deze terugkeer vóór de oordelen van de ko-
mende grote verdrukking zal zijn. Tevens moet hij begrijpen, dat grote 
groepen uit de teruggekeerde 12 stammen in speciale bescherming van God 
komen te staan, omdat ook zij volgelingen van Messias Jezus zijn geworden. 
Ze zijn weliswaar pas in de eindtijd volgelingen van de Here Jezus geworden, 
maar ze zijn het! Dit roept ons op om nauwkeurig in de gaten te houden 
hoeveel mensen er in Israël zijn die Jezus als Messias aanvaard hebben. Het 
moeten er 144.000 worden. Hoeveel zijn het er nu? Het zijn er nu al zo’n 
20.000 en hun aantal groeit snel! 

Deze 144.000 zijn niet het complete volk van Israël. Het is telkens een groep 
mensen uit een stam. Het gaat dus ook niet over complete stammen, want 
die zijn veel groter. Om dit vers in vervulling te kunnen laten gaan, is het 
belangrijk dat alle ‘verloren Israëlieten’ gevonden en teruggebracht worden. 
Dan is het ook belangrijk dat wij meehelpen zoeken en terugbrengen. An-
ders gezegd: dat wij meebetalen aan de terugkeer van de verloren Israëlieten. 
Wij zullen deze 144.000 later in het boek Openbaring opnieuw tegenkomen. 
Nog steeds zijn zij dan op aarde.

Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvieren-
veertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd 
hadden. Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van 
geweldige watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat 
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muzikanten maken die op de lier spelen1. Er werd voor de troon en voor de 
vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand 
kon het lied begrijpen, behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die 
van de aarde zijn vrijgekocht. Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen 
hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen 
het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst 
te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun 
lippen, er valt niets op hen aan te merken. (Op. 14:1-5)

De stam van Dan en de stam van Jozef
Het eerste dat opvalt is dat de naam van de stam van Dan ontbreekt. Waar-
om is dat? Het tweede dat opvalt is dat zowel Jozef als één van zijn zonen 
genoemd wordt, nl. Manasse, maar dat zijn andere zoon Efraïm juist ont-
breekt. Als Jozef genoemd wordt, hoeven Manasse en Efraïm niet genoemd 
te worden. Maar als de beide zonen genoemd zouden zijn, had Jozef weer 
niet genoemd hoeven worden. Het is dus allemaal wat vreemd! Het derde 
dat opvalt is dat de stam Levi ook genoemd wordt, ook al hadden de Levie-
ten geen eigen gebied om in te wonen. 

Vraag 1: Waarom ontbreekt Dan?
In de kronieken van het Oude Testament wordt zijn naam altijd genoemd. 
Waarom nu ineens niet meer? 

a. Is het om het goddeloze gedrag dat de mensen van Dan aan de dag leg-
den (Richteren 17 en 18:30; 2 Koningen 10:29, vgl. 1 Kronieken 2-7 waar 
Dan niet genoemd wordt)? Dit lijkt mij geen betrouwbare verklaring.

b. Is het omdat volgens een traditie satan de prins uit de stam Dan zou zijn? 
(Zo staat het in het apocriefe ‘Testament van Dan’ in 5:6, nl. “Ik heb in 
het boek van Henoch de rechtvaardige gelezen dat satan uw vorst is.”)

c. Is het omdat volgens een andere traditie de antichrist uit de stam van 
Dan zou voortkomen?

Vraag 2: Waarom ontbreekt Efraïm?
a. Efraïm stond bekend als een zeer goddeloze stam.

b. De naam ‘Efraïm’ wordt vaak gebruikt in het Oude Testament om daar-
mee het gehele tienstammenrijk van Israël aan te duiden.

1 Johannes ziet en hoort ook hier weer een hemels visioen, dat hij niet in duidelijke taal 
kan weergeven. Het geluid van watermassa’s, donderslagen en muziek op de lier.
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c. Eén van de beide altaren van koning Jerobeam stond in Dan, dat tot 
dit ‘Efraïm’ behoorde. Dan en Efraïm hoorden bij de afgodendienst; de 
dienst van de gouden kalveren (1 Koningen 12:28,29). Hun werken waren 
‘in de duisternis” (Jesaja 29:15).

Mogelijk is er hier een man of vrouw, of zelfs een familie of stam, die op dit 
moment liever de HEER, onze God, zou willen verlaten om de goden van die 
volken te gaan vereren; mogelijk sluimert er zo’n gift ige kiem in ons midden. 
Mocht zo iemand bij het horen van de vervloekingen menen: Als ik mijn eigen 
koppige hart volg zal het me evengoed voor de wind gaan, en zichzelf daarmee 
geruststellen, dan zet hij alles wat hij is en heeft  op het spel. Want de HEER 
zal het hem niet willen vergeven; de HEER zal zijn gekrenkte liefde wreken en 
al zijn woede tegen hem laten losbarsten. Alle vervloekingen die in dit boek 
beschreven zijn zullen hem treff en, en de HEER zal ervoor zorgen dat niets op 
aarde nog aan hem herinnert. (Deut. 29:18-20)

Het tweede visioen

De grote schare die  niemand kan tellen
Nadat Johannes eerst 144.000 Israëlieten gezien heeft  die op aarde zijn en 
daar de grote verdrukking zullen meemaken, terwijl zij tijdens die grote 
verdrukking niet omgebracht zullen worden, ziet Johannes daarna een on-
voorstelbaar grote groep mensen die zich echter in de hemel bevinden. Deze 
mensen komen uit de gehele wereld, dus niet alleen uit Israël.

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle 
landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken 
in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. (Op. 7:9)

Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar ko-
men ze vandaan?’ Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat 
zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun 
kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods 
troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op 
de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen 
dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het 
lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het 
leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’ (Op. 7:13-17)

Zij hebben de hemelse heerlijkheid en heiligheid al ontvangen. Ze zijn daar-
om in het wit gekleed. Zie ook vers 14.
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Zij zijn gered en hebben de overwinning behaald
Waarom ze palmtakken bij zich hebben wordt niet vermeld. Het kan zijn dat 
die palmtakken een heenwijzing naar het Loofh uttenfeest zijn. Dit was het 
enige feest in de tempel dat ook op heidenen gericht was. Elk jaar werden er 
tijdens het Loofh uttenfeest 70 runderen voor de heidense volken gebracht. 
En het uiterlijke teken van het Loofh uttenfeest was de palmtak. Het kan ook 
een herinnering zijn aan de woorden van Zacharia:

De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan 
jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning 
te vereren en het Loofh uttenfeest te vieren. (Zacharia 14:16)

Let op wat er niet staat: er staat niet dat zij in de grote verdrukking tot ge-
loof gekomen zijn. Er staat alleen dat zij uit de grote verdrukking gekomen 
zijn!

Zij gaan zingen en bidden
Hun lied is:

‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ (Op. 7:10)

De engelen, de oudsten en de vier cherubs (levende wezens) sluiten zich bij 
hen aan en er komt een prachtig lofl ied op de heerlijkheid van God:

Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze 
bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: ‘Amen! 
Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God 
toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ (Op. 7:11,12)

Dit laatste vers zegt niet, zoals velen denken, dat de eeuwigheid maar een 
beperkte periode is. Letterlijk vertaald zeggen zij in hun gebed: “Amen!- de 
zegen, de glorie en de wijsheid, de dankzegging en de eer, de kracht en de 
sterkte aan onze God, tot in de eeuwen der eeuwen; amen!”

‘Tot in de eeuwen der eeuwen’ betekent: tot in alle eeuwigheid. Dat is een 
periode zonder einde!

Het BOEK geeft  het correct weer: “Amen,” zeiden zij. “Alle lof, heerlijkheid, 
wijsheid en dank, alle eer, macht en kracht is voor onze God, voor altijd en 
eeuwig. Amen.”
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Zij hebben iets bijzonders
Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om 
hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. (Op. 7:15)

Dit is eigenlijk niet heel correct vertaald. Letterlijk vertaald staat er: “Daar-
om zijn zij voor het aanschijn van de troon van God en vereren hem nacht 
en dag in zijn tempel; en die zetelt op de troon zal zijn tent over hen uitspan-
nen.”

Het BOEK vertelt wat dit betekent: “Daarom staan zij voor de troon van God 
en dienen zij Hem dag en nacht in Zijn tempel. Hij, Die op de troon zit, zal 
hen beschermen.”

Gods tent zal hen opnemen, waardoor zij onder de persoonlijke bescher-
ming van God Zelf komen te staan. Wát een zegen! Deze mensen bevinden 
zich in de hemelse tempel. De Heer Jezus is als hogepriester aanwezig in 
deze tempel. In de aardse tempel mocht Hij niet in het Heilige en niet in het 
Heilige der Heiligen komen. Hij was immers niet uit het huis van Levi. In de 
hemel is Hij zelfs meer dan een gewone priester; Hij is er hogepriester in de 
hemelse tempel.

De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel 
plaatsgenomen heeft  aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en 
die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet 
door mensenhanden is opgericht. Iedere hogepriester wordt aangesteld om ga-
ven en off ers op te dragen, en dus heeft  ook hij iets nodig dat hij kan opdragen. 
Op aarde zou Jezus geen priester zijn, want daar zijn al priesters die off erga-
ven opdragen zoals de wet dat voorschrijft . Zij verrichten hun dienst in wat de 
afspiegeling en de voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat 
aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de taber-
nakel: ‘Let erop, ‘staat er immers, ‘dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp 
dat je op de berg getoond is.’ Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbied-
waardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat 
zijn wettelijke grondslag heeft  gekregen in betere beloft en. (Hebreeën 8:1-6)

Wie zijn deze mensen?
Deze mensen zitten niet op tronen, maar staan gewoon vóór de troon van 
God. Ze hebben ook geen kroon op hun hoofd, maar ze hebben wel witte 
kleding en een palmtak in de hand. Wie zijn zij wel en wie zijn zij niet?
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Wie zijn zij niet?
1. Zij zijn niet de vertegenwoordigers van de Gemeente van de Heer uit alle 

landen en uit alle tijdens sinds de Pinksterdag. De Gemeente van de Heer 
is immers al vóór het aanbreken van de grote verdrukking in de hemel 
opgenomen.

2. Zij zijn ook niet de 144.000 Israëlieten die in het begin van dit hoofdstuk 
genoemd worden. Die 144.000 zijn immers op de aarde en zij zijn als 
mensen van de gehele wereld (dus: geen Israëlieten) in de hemel.

Deze mensen komen uit de grote verdrukking. Terwijl de gelovigen de grote 
verdrukking niet zullen meemaken, zijn deze mensen blijkbaar ook bij het 
aanbreken van de grote verdrukking naar de hemel gehaald. Mogelijk heb-
ben zij het begin meegemaakt en gingen daarna naar de hemel. Er staat 
dat zij ‘uit’ de grote verdrukking komen. Dat is het zelfde voorzetsel als in 
Openbaring 3:10 gebruikt wordt. Gelovigen worden ‘uit’ de grote verdruk-
king door God bewaard.

Ze zijn niet tijdens de grote verdrukking tot geloof gekomen. Nu staan ze in 
volle heerlijkheid voor Gods troon; niet als martelaren uit de grote verdruk-
king, maar als kinderen van God.

Realiseer u, dat deze mensen geen tweede kans gekregen hebben om tot 
geloof te komen. Paulus schreef aan de gelovigen in Th essalonica: De komst 
van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot 
machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen 
gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde 
voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft  
God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal ie-
dereen die de waarheid niet gelooft  maar behagen schept in onrecht, worden 
veroordeeld. (2 Th essalonicenzen 2:9-12)

De NBG geeft  deze verzen als volgt weer:

Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten 
tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtig-
heid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet 
aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daar-
om zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat 
allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welge-
vallen hebben gehad in de ongerechtigheid.



159

Zij zijn in Gods tent
Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in 
zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitsprei-
den. (vers 15 NBG)

Het woord ‘tent’ is in het Hebreeuws ‘mishkan’. Het betekent zowel tent als 
tabernakel. Het is verbonden met het Hebreeuwse woord voor ‘heerlijkheid’: 
shekinah, dat eigenlijk ook ‘wonen’ betekent. Zo verwijst het naar God die 
met Zijn heerlijkheid woont bij de mensen van Zijn volk.

Dit zegt God, de HEER: Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze te-
rechtgekomen zijn, ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun 
land laten terugkeren. Ik zal één volk van hen maken in het land en op de ber-
gen van Israël, en één koning zal over hen allen regeren. Niet langer zullen ze 
uit twee volken bestaan en verdeeld zijn in twee koninkrijken. Ze zullen zich 
niet meer verontreinigen met hun afgoden en hun afschuwelijke misdaden, 
ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen reinigen. Zij zullen mijn 
volk zijn en ik zal hun God zijn. David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en 
samen zullen ze één herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en 
volgens mijn wetten zullen ze leven. Ze zullen wonen in het land dat ik aan 
mijn dienaar Jakob gegeven heb, het land van jullie voorouders. Zij en hun 
kinderen en de kinderen van hun kinderen zullen daar voor altijd wonen, en 
mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn. Ik sluit met hen een vredes-
verbond, een verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woonplaats 
geven en hen talrijk maken; mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden 
staan. Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 
En de volken zullen beseff en dat ik, de HEER, Israël heilig doordat mijn heilig-
dom voor altijd in hun midden is.’ (Ez. 37:21-28)

Slot
Als de komende gebeurtenissen alleen in dit hoofdstuk zouden staan om ons 
wat meer over de toekomst te vertellen, zou dat natuurlijk heel mooi zijn.

Als deze beschrijving ons ook als een spiegel voorgehouden wordt, is het 
goed dat wij onszelf ook eens wat afvragen.

Wij lazen: “Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van 
zijn dienaren aanbrengen.” Zij kregen het kruisteken om zichtbaar te dragen. 
Hebben wij dat ook? Ik bedoel niet of u een speldje van een kruis draagt, 
maar of u een echte kruisdrager bent achter de Here Jezus aan?
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Wij lazen: “Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam.” 
(vers 14) Geen verhalen over goede werken of belangrijkheid, of lid van de 
kerk, of doop, of belijdenis. Alleen het bloed van de Here Jezus was hun red-
ding. Kunnen wij dat ook zeggen?

“Zij hebben hun kleren gewassen” wijst erop, dat zij geen vuile kleren meer 
hebben. Dat is beeldspraak over de zonden. Zij waren vuil door de zonden. 
Nu zijn zij gereinigd en kleeft  de zonde niet meer aan hen. Geldt dat ook 
voor u?

Wij lazen: “Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit 
en van het lam!’” Deze verlosten waren enthousiast en getuigden openlijk en 
duidelijk van hun Heiland. Doen wij dat ook?

Wij lazen: “Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en 
nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen 
uitspreiden.” (:15 NBG)

Deze verloste mensen hebben hun bescherming bij God Zelf gezocht en 
gevonden. Zij weten dat zij bij Hem absoluut veilig zijn. Kan dat ook van u 
gezegd worden?

Er is meer: dag en nacht, dus zonder ophouden, dienen zij God in Zijn heili-
ge tempel in de hemel. Die dienst bestaat in ieder geval uit zingen en bidden, 
zoals de Levitische dienst in het aardse heiligdom ook bestond uit zingen en 
bidden. Hoeveel tijd besteden wij aan zang en gebed voor en tot God?

Wij lazen: “Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal 
hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor 
de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En 
God zal alle tranen uit hun ogen wissen.” (:16,17)

Bent u overtuigd dat dit ook uw toekomst is? 

Moge de zegen van God dan op u rusten.
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14 – HET ZEVENDE ZEGEL

Openbaring 8:1-6

Zeven Bazuinen - de eerste bazuin
1 Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedu-
rende ongeveer een half uur. 2 Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon 
staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. 3 Toen kwam er een andere engel, die 
met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote 
hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te off eren, sa-
men met de gebeden van alle heiligen. 4 De rook van de wierook steeg met de 
gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. 
5 Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en 
wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschich-
ten en een aardbeving.
6 De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te 
blazen. (NBV)

1 En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, onge-
veer een half uur lang. 2 En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en 
hun werden zeven bazuinen gegeven. 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. 4 En de rook van het reukwerk, met de gebeden der heili-
gen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op.
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.
6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed 
om te bazuinen. (NBG)

In de eerste verzen van hoofdstuk 8 zien wij nog steeds wat er in de hemel 
plaatsvindt. Het Lam staat nog steeds met de boekrol in Zijn handen. Hij 
had al zes van de zegels verbroken en verbreekt nu het zevende, het laatste, 
zegel.

Zeven bazuinen
Zodra Hij het zevende zegel verbroken heeft  wordt er een nieuw ‘zevental’ 
ten tonele gevoerd, in onze vertalingen 7 bazuinen of trompetten genoemd. 
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Het gaat hier echter niet om muziekinstrumenten voor koperblazers, maar 
om de sjofar, de ramshoorn. Zoals de sjofar in de tempel in Jeruzalem ge-
bruikt werd, wordt hij ook in de hemelse tempel gebruikt. 

Terwijl Openbaring 8:1-5 ons nog een kijkje liet nemen in de hemel, laten de 
volgende verzen ons zien wat er op aarde gaat gebeuren.

De sjofar in Israël
Sjofars speelden een belangrijke rol in het godsdienstige leven van het volk 
Israël. Ze herinnerden hen aan de ram die met zijn horens verward zat in de 
struiken bij Abraham op de berg van de Heer. De hoorn spreekt van de ram 
die de plaatsvervanger is van Izaäk en van de Joden.

In Israël werd de sjofar gebruikt als oorlogssignaal, mobilisatie, signaal tot 
de aanval en eindsignaal na de strijd.1 De sjofar werd ook gebruikt om bij 
heilige feesten de geestdrift  onder het volk op te wekken.2 Dit gebeurde bij 
Nieuwjaar, Grote Verzoendag3, Godsdienstige optochten4, Kroningsfeesten 
en troonsbestijgingen5, Bijbelse feesten en op vastendagen.

De sjofar werd ook geblazen voor de aankondiging van het jobeeljaar (bij 
ons vaak het jubeljaar genoemd). Dat was het 50e jaar, het jaar van de vrij-
lating. Ook bij de aankondiging van een nationale ramp werd op de sjofar 
geblazen. Bovenal werd op de sjofar geblazen tot lof en eer van God6.

Het is duidelijk dat men niet op de sjofar kan gaan ‘toeteren’ zonder afge-
sproken signalen. Een signaal tot de aanval mag niet verward kunnen wor-
den met een eindsignaal van de strijd. De apostel Paulus verwijst hiernaar in 
1 Cor. 14:8 als hij schrijft : “En als een trompet [sjofar] een onduidelijk signaal 
geeft , wie maakt zich dan gereed voor de strijd?”

De Here Jezus sprak ook over de sjofar: 

Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden 
en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de 
hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar 

1 Job 39:25, Jeremia 4:5 en 6:1, Jozua 6:4,20, Richteren 3:27, 6:34, 7:20, 2 Samuël 2:28.
2 Exodus 19:16, Leviticus 23:24, Jozua 6:13-16, Amos 3:6.
3 Leviticus 25:9
4 2 Samuël  6:15-16, 1 Kronieken 15:28
5 2 Samuël 15:10
6 Psalm 150:3; 98:6,7; 1 Kronieken 15:24; 2 Kronieken 5:12,13; 29:26,27; Ezra 3:10; 

Nehemia 12:35.
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worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op 
aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien 
komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan 
zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uit-
verkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de 
hemelkoepel tot het andere. (Mattheüs 24:29-31)

Ook voor de christenen is de sjofar een belangrijk instrument. De apostel 
Paulus schreef:

Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch 
zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oog-
wenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, 
zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen 
ook wij veranderen. (1 Corinthiërs 15:51,52)

NBG: ...in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal 
klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen 
veranderd worden.

Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst 
van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal 
gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft  en de bazuin van God weer-
klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die 
Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, sa-
men met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht 
tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. (1 Th essalonicenzen 4:14-16)

NBG: ...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.

Vandaar de woorden uit Psalm 89:16 Gelukkig het volk dat van uw roem ge-
tuigt en leeft , HEER, in het licht van uw gelaat. Dit is vrij vertaald in de NBV. 

De NBG heeft  hier: Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, 
HERE, in het licht van uw aanschijn.

Het woord ‘ jubelroep’ is de vertaling van het Hebreeuwse woord teruah, dat 
de naam is voor een specifi eke klank van de sjofar.

Ook wij als christenen moeten de klank van de sjofar kennen. Hij is ook 
voor ons een belangrijk, toekomstig teken.
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Zegels, sjofars en schalen
In grote lijnen kun je zeggen dat de 7 zegels en de volgende 6 sjofars het eer-
ste deel van de grote verdrukking beschrijven. Dat is Openbaring 6-9.

De hoofdstukken 11-14 geven een tussenbedrijf als voorbereiding op de ver-
schrikkelijke periode van het tweede deel van de grote verdrukking.

De laatste sjofar plus de volgende 7 schalen beschrijven het tweede deel van 
de grote verdrukking. Dat zijn de hoofdstukken 15-19.

Stilte in de hemel
Er is nog niet voor de eerste keer op de sjofar geblazen of er komt een diepe 
stilte in de hemel. God spreekt niet meer. De engelen zingen niet meer. 
Niemand zingt of jubelt. Niemand looft  of prijst God. Niemand zegt iets en 
niemand vraagt iets. Ook Johannes die met vragende ogen het tafereel gade-
slaat, stelt geen vragen. Het is stil, muisstil…

Deze onheilspellende stilte is een intermezzo in het gebeuren in de hemel. 
Deze stilte zal waarschijnlijk de langste stilte zijn die er ooit in de hemel 
geweest is. Terwijl in de hemel steeds vreugdevolle klanken van zang en 
muziek te horen zijn, en het spreken van God en engelen, is deze stilte heel 
ongewoon. Het is – zoals wij zouden zeggen – de stilte voor de storm. Ieder-
een is stil: God, engelen, mensen, de Here Jezus. Het is alsof Hij nog één keer 
ernstig nadenkt over de vraag of Hij de gebeden van de verdrukte Joden zal 
beantwoorden en Zijn oordelen naar de aarde zal zenden.

Het is de stilte van de droefh eid, dat het toch zó ver moet komen, dat God 
vreselijke oordelen gaat zenden over de mensen die Hij Zelf geschapen heeft . 
Het is de stilte van ontzag en eerbied voor de afschuwelijke plagen die ko-
men als teken van de toorn van God. Er zijn in de loop der tijden vaker vre-
selijke oordelen geweest. Denk bijvoorbeeld aan de 10 plagen over Egypte. 
Maar wat nu gaat komen, overtreft  zelfs alle eerdere oordelen van God als je 
die bij elkaar optelt. De stilte duurt ongeveer een half uur. Johannes kan niet 
de exacte tijd opgeven, omdat er in zijn tijd nog geen klokken waren. Voor 
de mensen in zijn tijd bestonden er geen minuten en seconden, alleen uren. 

Er zijn uitleggers die menen, dat wat in de volgende verzen beschreven 
wordt, plaats had tijdens dit halve uur. Dan waren er dus verschillende acti-
viteiten waarbij niet gesproken werd. Het zou kunnen. Ik meen echter, dat er 
gedurende dit halve uur ook helemaal niets gebeurde. Pas toen het halve uur 
voorbij was, vonden de volgende gebeurtenissen plaats.
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De zeven engelen die voor Gods troon staan
Er is vervolgens sprake van ‘de zeven engelen die voor Gods troon staan’. Eén 
van hen kennen wij uit het evangelie van Lucas. Het is Gabriël, die tegen 
Zacharias in de tempel zegt, dat hij voor Gods troon staat. 

Zeven Aartsengelen: zie hoofdstuk 6 – SARDES

Deze zeven engelen van Gods aangezicht krijgen allen een sjofar waarmee zij 
een nieuwe serie rampen en oordelen zullen aankondigen. Dit wordt onder 
andere duidelijk gemaakt door de klagende toon van de sjofar.

Een engel met de wierookschaal
Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het al-
taar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden 
altaar voor de troon te off eren, samen met de gebeden van alle heiligen. De 
rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de 
engel op naar God. (Op. 8:3,4)

De engel doet het zelfde werk als de priesters in de tempel op aarde elke 
morgen en avond deden: een priester legde – net zoals Zacharia (Lucas 1) – 
het reukwerk op het gouden reukoff eraltaar in het Heilige waarna de geur 
opsteeg naar de troon van God achter de voorhang. Hierbij gingen de gebe-
den mee met de geur van het reukwerk naar Gods troon. Dit zagen wij ook 
al in Openbaring 5:8.

De engel die dit nu doet is niet één van de zeven aartsengelen die voor de 
troon van God staan. Het is gewoon ‘een andere engel’. Het kan echter niet 
een gewone engel zijn geweest, want hij doet heel belangrijk werk. De engel 
kan niet vergeleken worden met de gewone priesters in de tempel die ‘s mor-
gens en ‘s avonds het reukwerk op het reukoff eraltaar voor het gordijn van 
het Heilige der Heiligen legden. De gewone priesters deden dit altijd met een 
zilveren wierookschaal. Alleen de hogepriester deed dit op Grote Verzoendag 
met een gouden wierookschaal. En deze engel in de hemel heeft  ook een gou-
den wierookschaal. Betekent dit dat de Here Jezus hier als een andere engel 
voorgesteld wordt? Ik kan het mij niet voorstellen. Naar mijn mening is hier 
een andere hoge engel aan het werk; een engel die niet hoort bij de 7 aartsen-
gelen die voor Gods troon staan.

Uit de hand
Onder anderen Maimonides vertelt, dat de priesters het reukwerk niet uit de 
schaal van het reukwerk overgooiden op het reukaltaar, maar dat ze met hun 
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hand het reukwerk uit de schaal haalden en het dan op de brandende kolen 
uitstrooiden. Het reukwerk kwam dus ‘uit zijn hand’. Zó steeg het op naar 
Gods troon. Het valt op, dat de engel in de hemel het reukwerk ook met zijn 
hand op het reukoff eraltaar strooit en zó ‘als uit zijn hand’ de gebeden van 
de gelovigen bij God brengt. Wat is dat een prachtige gedachte! Het doet ons 
denken aan de woorden van Paulus: 

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons 
gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woord-
loze zuchten. (Romeinen 8:26)

Als gelovigen is de hemel voor ons niet van koper. Onze gebeden blijven niet 
in ons huis hangen. Ze gaan naar de troon van God. God hoort alles wat u 
zegt, klaagt, steunt, kreunt of zucht. Mooier kan het toch niet! Wij kunnen 
soms denken dat God onze gebeden niet gehoord heeft , omdat wij niet mer-
ken dat zij in de hemel zijn aangekomen. Wij moeten ons daardoor niet laten 
ontmoedigen. Wij hebben geen garanties uit onze ervaringen. Wij hebben 
garanties uit Gods Woord. Dat is het meest belangrijke!

Op een dag kreeg hij [Cornelius] omstreeks het negende uur een visioen, 
waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij 
hoorde hem zeggen: ‘Cornelius!’ Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: 
‘Wat is er, heer?’ De engel antwoordde: ‘Je gebeden en aalmoezen zijn door 
God als off er aanvaard. (Handelingen 10:3,4)

De gebeden die nu opstijgen tot Gods troon zijn niet de gebeden van enge-
len in de hemel. Ook niet van gestorven gelovigen. Het zijn de gebeden van 
de mensen die horen bij het altaar en de tempeldienst. Dat zijn dus niet de 
christenen, ook al willen veel christenen deze woorden graag op de kerk toe-
passen, het zijn de gebeden van het Joodse volk. Johannes ziet nu dat de ge-
beden van de mensen van Zijn eigen volk, van de Joodse broeders en zusters 
van de Here Jezus, de troon van God bereiken! Johannes kent de priesterlijke 
gebeden die in het Heilige bij het reukoff eraltaar opgezegd werden: Heer, 
kom tot Uw volk en breng Uw heerlijkheid weer in ons midden. Zend ons de 
Messias opdat het voor altijd vrede zal zijn.

Johannes kent het gebed dat de Here Jezus Zijn discipelen had leren bid-
den: Uw koninkrijk kome... Dat is: Laat zo spoedig mogelijk het Messiaanse 
vrederijk aanbreken. Reken af met Israëls vijanden en geef ons de beloofde 
Redder. Deze gebeden zijn, zoals wij al eerder zagen, gebeden van het Joodse 
volk die God om oordeel en wraak geroepen hebben. Zij hebben zoveel gele-
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den onder de handen van de vijandige volken en hebben zoveel tot God ge-
roepen om hun leed en ellende te zien en de wereld te oordelen. Nu gaat het 
gebeuren, zo laten de volgende verzen ons zien. In de Joodse geloofsbeleving 
verzamelt een engel elke dag de gebeden van Gods volk die op verschillende 
plaatsen en op verschillende tijden gebeden worden en neemt die in één keer 
mee naar de hemel en legt die alle tezamen op het altaar. 

Nog één opmerking: de gebeden van de gelovigen bereiken God als een 
heerlijke geur. Ja, onze gebeden, hoe simpel en eenvoudig misschien ook, 
bereiken God als een heerlijke geur. Is dat niet een mooie en bemoedigende 
gedachte?

Vuur van het altaar naar de aarde
5 Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en 
wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschich-
ten en een aardbeving. 6 De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten 
aanstalten om erop te blazen.

Dit is voorlopig het laatste dat wij zien in de hemel. Hierna worden wij be-
paald bij wat er op aarde zal gebeuren. Het is heel ongewoon dat deze engel 
het vuur van het brandoff eraltaar verzameld heeft  en het nu gebruikt voor 
een doel dat nooit eerder geschied is. De vurige houtskool wordt als het ware 
weggegooid, op de aarde geworpen. Dat is het symbool van een gericht. Een 
oordeel wordt van Godswege op aarde geworpen.

Eerder had de engel het reukwerk uit de schaal met de hand op het altaar ge-
legd. Nu blijkt dat hij de wierookschaal opnieuw gevuld heeft . Nu echter niet 
met reukwerk, maar met vuur. Dat vuur zal hij op de aarde werpen. Ook nu 
verwondert het ons dat degene die dit doet nog steeds ‘de engel’ genoemd 
wordt. Hij doet immers zo sterk denken aan de Here Jezus Zelf. Denk aan 
de volgende woorden, die de Heer sprak toen Hij op aarde was: Ik ben geko-
men om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al 
brandde! (Lucas 12:49)

NBG: Vuur ben Ik komen werpen op de aarde en wat is mijn wil, als het reeds 
ontstoken is?

Letterlijk: vuur ben ik komen werpen op de aarde, en wat wil ik ánders dan 
dat het al ontstoken is!
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Hier leren wij de Here Jezus kennen
Hij is de eeuwige Redder voor iedereen die zijn vertrouwen in Hem wil stel-
len. Dan geeft  Hij eeuwig leven in de eeuwige heerlijkheid van God de Vader.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft , die Mij 
gezonden heeft , heeft  eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is 
overgegaan uit de dood in het leven. (Johannes 5:24)

Hij is degene die ook het eeuwige oordeel voltrekt aan allen die Hem in on-
gehoorzaamheid en ongeloof hebben afgewezen. Dan komt Hij met vuur.

Johannes de Doper predikte:

Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt 
iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sanda-
len voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 
hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in 
de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. 
(Mattheüs 3:11,12)

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien 
de Messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar 
er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de 
riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest 
en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het 
graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur ver-
branden. (Lucas 3:15-17)

Johannes 5:22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft  het gehele 
oordeel aan de Zoon gegeven.

Johannes 9:39 En Jezus zei: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, 
opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden.

Een belangrijke vraag
Als u naar uzelf kijkt, zoals God naar u kan kijken, hoe ziet u dan uzelf? 
Hebt u het eeuwige leven, of valt u onder het oordeel? God vraagt u: “Kiest 
dan heden wie gij dienen zult.” (Jozua 24:15) De keus is aan u.
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15 – DE EERSTE VIER ENGELEN

Openbaring 8:6-12

Er wordt op sjofars geblazen
6 De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te 
blazen. 7 Toen blies de eerste engel op zijn bazuin. Er kwam hagel en vuur, 
gemengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de 
aarde brandde af, evenals een derde deel van de bomen en al het groen. 8 De 
tweede engel blies op zijn bazuin. Iets dat eruitzag als een grote berg, waar de 
vlammen uitsloegen, werd in zee gegooid. Een derde deel van het water werd 
bloed, 9 een derde deel van alle in zee levende wezens ging dood en een derde 
deel van de schepen verging. 10 De derde engel blies op zijn bazuin. Uit de he-
mel viel een grote ster, die zo fel brandde als een fakkel. Hij viel op een derde 
deel van de rivieren en op de waterbronnen. 11 De naam van de ster is Alsem. 
Dat derde deel van het water werd alsem. Veel mensen stierven door het water 
dat bitter geworden was. 12 De vierde engel blies op zijn bazuin. Een derde 
deel van de zon, van de maan en van de sterren werd getroff en, waardoor dat 
deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de nacht was er 
dus geen licht. (NBV)

6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed 
om te bazuinen. 7 En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, ver-
mengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de 
aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene 
gras verbrandde. 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, 9 en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven 
hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging. 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. 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 gewor-
den was. 12 En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon 
werd getroff en 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. (NBG)
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De Bijbel spreekt tot wie leest
De Bijbel is het boek waarin God ons alles vertelt wat Hij ons te zeggen 
heeft . In de Bijbel deelt Hij ons het verleden mee, waardoor wij weten van 
de geschiedenis van hemel en aarde, van de levenswandel van belangrijke 
mensen en van de wijze waarop God met deze mensen omging.

God spreekt ons ook aan op het heden. Zo vertelt Hij ons hoe Hij wil dat 
wij leven zullen en hoe wij ons als gelovigen dienen te gedragen. Opmer-
kelijk is dat God niet zegt dat Hij al onze problemen zal oplossen, wat dan 
weer tot veel teleurstellingen zou lijden als het niet gebeurde. God zegt, dat 
Hij in en ondanks al onze zorgen bij ons is, ons vasthoudt, ons liefh eeft  en 
met ons meegaat door ons leven heen.

God vertelt ons ook wat in de toekomst zal gebeuren. Die toekomst is in 
feite al heel lang geleden begonnen. Eerst voor het Joodse volk, waartegen 
geprofeteerd was dat zij twee keer in ballingschap zouden gaan, zoals ook 
gebeurd is. Eerst in 586 voor Christus, daarna in 70 na Christus. Vervolgens 
was geprofeteerd welk lijden de Joden zouden meemaken. Het is over hen 
gekomen. Daarna kwam de profetie dat zij naar het oude, eigen land zouden 
terugkeren en weer een eigen staat zouden krijgen. Het is een feit geworden 
in 1948.

In de Bijbel laat God niet alleen weten hoe het met Israël zou gaan tot het 
jaar 1948, maar ook hoe het met Israël en met de hele wereld zou gaan in 
de tijd daarna, tot aan de terugkeer van de Here Jezus. Daarover gaat het 
boek Openbaring, waarin tevens bepaalde teksten uit het Oude Testament 
geciteerd en uitgelegd worden. Het boek Openbaring vertelt niet alleen hoe 
het in die latere tijd met de Joden zou gaan, maar ook met de aarde zelf, 
waarover men zich in onze tijd zorgen maakt, met de zee, met het water en 
de lucht en natuurlijk met de mensen die in die latere tijd leven. Zo vertelt 
Openbaring 8 ons ook wat in die latere tijd met de aarde zal gebeuren.

De rampen van de zes zegels
De eerste ruiter op het witte paard deed alsof hij vredelievend was. Hij 
bleek echter met oorlog te komen en anderen te overwinnen. Als het waar 
is dat wij nu leven in de eindtijd zoals die in het boek Openbaring genoemd 
wordt, kun je denken, dat met deze eerste ruiter de islam en zijn overwin-
ningen bedoeld is. Eeuwenlang was de islam een slapende godsdienst. Nu is 
hij ontwaakt als een zeer gevaarlijke godsdienst, die met terrorisme werkt en 
veel onschuldige mannen, vrouwen en kinderen vermoordt.
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De tweede ruiter op het rode paard voert ons verder in een tijd van ellende. 
Naast de eerder genoemde schijnvrede en terrorisme, komt nu de honger.

De derde ruiter op het zwarte paard vertelt ons dat er grote honger en hon-
gersnood op aarde zal zijn.

De vierde ruiter op het vale paard deelt ons mee, dat er in die tijd ook nieu-
we en ernstige ziekten zullen ontstaan die ook nog eens velen zullen doden.

Bij het openen van het zesde zegel ontstaat er een onvoorstelbare catastrofe 
in het heelal. Bij dit zesde zegel gaat het over oordelen van God die het hele 
heelal zullen treff en. Noem het maar een kosmische catastrofe. In Open-
baring 8 dat wij nu gelezen hebben, horen wij bij de vierde sjofar meer over 
catastrofes in het heelal.

Het zevende zegel
Wij zagen eerder dat de Here Jezus een boekrol in de hand had. De boek-
rol was verzegeld met zeven zegels. Een voor een werden de verschillende 
zegels verbroken en werd er een speciale boodschap van Godswege be-
kendgemaakt. Wij zijn nu zover dat het zevende zegel verbroken is en dat 
meegedeeld zal worden welke oordelen op aarde uitgestort zullen worden. 
Wij lazen: Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het 
altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, blik-
semschichten en een aardbeving (vers 5). Deze periode bevat de oordelen die 
in de eindtijd, in de grote verdrukking over de aarde zullen komen.

De zeven sjofars
De zeven sjofars worden verdeeld in 2 groepen: de eerste groep van 4, daar-
na een tweede groep van 3 sjofars. Terwijl de rampen van de eerste groep al 
afschuwelijk zullen zijn, zal de tweede groep de ernst en ellende van de eer-
ste groep nog overtreff en. Wie deze rampen leest en een beetje op de hoogte 
is van de Bijbel, zal al snel ontdekken, dat er een zekere overeenkomst is 
tussen de rampen van de toekomst zoals ze in het boek Openbaring staan en 
de rampen die in vroeger tijden over Egypte zijn gekomen, zoals beschreven 
in het boek Exodus.

Zo had de profeet Micha het ook namens God aangekondigd: Als in de 
dagen van zijn bevrijding uit Egypte laat ik dit volk wonderbaarlijke daden 
zien. De volken zullen het zien en beschaamd staan, beroofd van hun kracht, 
doof en met de hand op de mond. Ze zullen stof likken als een slang, als dieren 
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die kronkelen over de grond. Sidderend zullen ze uit hun burchten komen, vol 
ontzag voor de HEER, onze God. Ze zullen u vrezen! (Micha 7:15-17)

Als wij kijken naar de rampen die toen over Egypte kwamen, zien wij het 
volgende:

1. Het eerste doel van de plagen in Egypte was dat God het hart van Farao 
wilde bereiken en wilde, dat Farao de grote macht van God zou erkennen 
en zich voor God zou buigen. Helaas, Farao bleef steeds zijn hart verhar-
den.  Bij de zesde sjofar is het doel ook dat de ongelovigen tot inkeer zullen 
komen. Zie Openbaring 9:20.

2. Het tweede doel van de plagen was dat God wilde dat Zijn volk vrijgelaten 
zou worden uit de slavernij van Egypte. Het volk moest het land dat God 
hun beloofd had in bezit gaan nemen.

3. Vervolgens zien wij, dat de Israëlieten die in het land Gosen woonden, bij 
de ergste plagen niet getroff en werden. Dat was bij de 4e plaag: de steek-
vliegen, 5e plaag: veepest, 7e plaag: hagel, 9e plaag: duisternis en 10e tiende 
plaag: de dood van de eerstgeborenen.

Bij de vijfde sjofar worden de Israëlieten opnieuw beschermd voor het oor-
deel dat over de wereld komt. Zie Openbaring 9:4.

De eerste sjofar
Bij het verbreken van het zevende zegel werden zeven sjofars ten tonele 
gevoerd, die allemaal een bepaald oordeel meebrengen. Het eerste oordeel 
wordt als volgt aangekondigd:

Toen blies de eerste engel op zijn bazuin. Er kwam hagel en vuur, gemengd 
met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde 
brandde af, evenals een derde deel van de bomen en al het groen. (vers 6)

Letterlijk: En de eerste blies de bazuin, en het geschiedde: hagel en vuur, met 
bloed vermengd, werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de bomen 
werd afgebrand, en al het groene gras werd afgebrand.

Er is geen sprake van ‘het derde deel van de aarde dat zal afb randen’, maar 
dat ‘al het groene gras zal verbranden’.

Toen het vierde zegel geopend werd, hoorden wij al dat een vierde deel van 
de aarde getroff en zou worden. Nu is het nog erger: het is niet meer een 
vierde deel maar een derde deel dat getroff en zal worden.
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Het hier genoemde ‘vuur’ kennen wij al uit de tijd van het Oude Testament 
waar het zowel het beeld van Gods heerlijkheid is alsook van Gods toorn. 

Zo’n zware hagelbui, waarbij onophoudelijk de bliksem fl itste, was er in Egyp-
te nooit eerder gevallen, zolang het volk bestond. (Exodus 9:24)

Nu is het vuur bedoeld als vervulling van wat al in het Oude Testament was 
aangekondigd: Ik zal Gog straff en met de pest en de dood, ik laat slagregens, 
hagelstenen, zwavel en vuur neerkomen op hem, op zijn troepen en al zijn 
bondgenoten. (Ez. 38:22)

Het is mogelijk dat elke ramp een bepaalde tijd duurt, dan eindigt en opge-
volgd wordt door een nieuwe ramp. Het lijkt mij echter waarschijnlijk dat 
bepaalde rampen op een gegeven ogenblik aan andere rampen toegevoegd 
worden, zodat men naarmate de tijd vordert, steeds meer ellende gelijktijdig 
zal ondergaan. Vreselijk zal het zijn!

Letterlijk of beeldspraak?
De vraag van velen is: Moet je alles wat hier in het boek Openbaring verteld 
wordt letterlijk nemen, of is het beeldspraak en moeten wij niet aan allerlei 
letterlijke rampen denken? Deze vraag kunnen wij het best met een weder-
vraag beantwoorden: Wat is het probleem? Waarom kunnen wij dit alles niet 
letterlijk nemen? Zo is het toch ook elders in de Bijbel aangekondigd: Dan 
zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van 
rook, de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag 
van de HEER, groot en ontzagwekkend. (Joël 2:30,31) In het Oude Testament 
was het toch aangekondigd als iets dat letterlijk zou komen?

Niet letterlijk, wat dan wel
Er zijn geleerden die ‘de bomen’ in vers 6 niet zien als letterlijke bomen. 
Zij menen dat hiermee de vorsten en andere belangrijke mensen – hoog-
waardigheidsbekleders – bedoeld worden. ‘Het gras’ is bij hen het beeld van 
macht en eer. Een ander, J.N. Darby, meende dat de bomen het beeld waren 
van wat belangrijk is, dat is van hen die belangrijk zijn en het gras het beeld 
is van hen die nog jong en zwak zijn. Weer een ander, Wetstein, meende dat 
de bomen het beeld waren van de versterkte steden en dat het gras het beeld 
was van dorpen die geen beschermende muur hadden. Er waren zelfs uitleg-
gers die meenden dat de bomen het beeld waren van de apostelen en het gras 
van de gewone christenen.
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Er waren uitleggers die meenden dat de brandende berg verwees naar sa-
tan en dat de zee het beeld was van de volkeren. De stervende vissen waren 
dan het beeld van christenen die leden onder verdrukking en vervolging. 
De schepen die vergingen waren het beeld van kerkgenootschappen die het 
loodje legden. Weer anderen dachten dat ‘de zee’ het beeld was van de kerk 
waar gedoopt wordt en de berg het beeld was van ketterij. Zo zijn en wa-
ren er nog velen die hier een duit in het zakje deden. Waarom kan het boek 
Openbaring toch niet letterlijk genomen worden? Het heet toch niet voor 
niets de ‘Openbaring’. Het moet zaken duidelijk maken, niet onduidelijk 
maken en verbergen.

De tweede sjofar
De tweede engel blies op zijn bazuin. Iets dat eruitzag als een grote berg, waar 
de vlammen uitsloegen, werd in zee gegooid. Een derde deel van het water 
werd bloed, een derde deel van alle in zee levende wezens ging dood en een 
derde deel van de schepen verging. (8:8,9)

Letterlijk: En de tweede engel blies de bazuin, en iets als een grote berg, laai-
end van vuur, werd in de zee geworpen; en het geschiedde dat het derde deel 
van de zee bloed werd, het derde deel van de levende schepselen in de zee 
stierf, en het derde deel van de schepen verwoest werd.

De Studiebijbel sprak over het feit dat een derde deel van ‘de zeeën’ getrof-
fen werd. Er wordt echter niet over alle zeeën geschreven, maar alleen over 
‘de zee’. Er zal dan waarschijnlijk ook alleen bedoeld worden dat de vissen in 
die ene zee zullen sterven. Er is geen sprake van water in het algemeen, maar 
van ‘de zee’. ‘De zee’ kan de watermassa in het algemeen zijn.

- De Schelfzee wordt in de Bijbel ‘de zee’ genoemd.

- De Middellandse Zee heet in de Bijbel ‘de zee’.

De vraag is wat hier bedoeld wordt.

- Alle zeeën en oceanen?

- Of de Middellandse Zee?

Het zou weleens de Middellandse Zee kunnen zijn.
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De grote berg
Let op dat er niet staat dat een grote berg in de zee geworpen zal worden, 
maar dat het iets is dat lijkt op een grote berg. Het zou dus een enorm grote 
meteoor kunnen zijn. 

In welke zee wordt hij geworpen? In de Middellandse Zee of in de Perzische 
Golf? Het kan allebei, al zou het ook in een andere zee kunnen zijn. Het ligt 
echter voor de hand dat het een zee in het Midden-Oosten is, dus één van de 
hier genoemde zeeën. Wij weten inmiddels maar al te goed wat het betekent 
als er een ramp op zee plaatsvindt. Dan komt er een vreselijke tsunami. Dat 
zal nu waarschijnlijk ook gebeuren. 

De derde sjofar
De derde engel blies op zijn bazuin. Uit de hemel viel een grote ster, die zo fel 
brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de wa-
terbronnen. De naam van de ster is Alsem. Dat derde deel van het water werd 
alsem. Veel mensen stierven door het water dat bitter geworden was. (8:10,11)

Letterlijk: En de derde engel blies de bazuin, en uit de hemel viel een grote 
ster, brandend als een fakkel; en hij viel op het derde deel van de rivieren en 
de waterbronnen; als naam van de ster wordt gezegd de Absint,- alsem, en 
het geschiedde dat het derde deel van de wateren alsem werd, en vele mensen 
stierven van het water, omdat het bitter was geworden.

Zoiets kennen wij uit de geschiedenis van het volk Israël toen ze na hun ver-
trek uit Egypte in de woestijn aangekomen waren: Toen kwamen ze in Mara. 
Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar 
ook dat die plaats Mara heet. (Exodus 15:23)

De ster viel uit ‘de hemel’. Wat betekent dit? Is hier sprake van een vallende 
ster, of een meteoor zoals sommigen menen? Wordt het water (welk water?) 
ondrinkbaar door een vallende ster? 

Alsem is een plant die erg bitter smaakt, maar niet gift ig is.

De tweede sjofar sprak van een oordeel over de zee, dus over zout water. Nu 
is er sprake van een oordeel over zoet water. Het drinkwater zal niet meer te 
drinken zijn. Stel u voor, dat er bij u een paar dagen alleen maar bitter water 
uit de kraan zou komen. Wat moet u dan? U kunt geen koffi  e en thee zet-
ten. U kunt geen voedsel koken in dit water. U bent dan aan het eind van uw 
Latijn.
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Gaat het hier over de landen in het Midden Oosten, de islamitische Ara-
bische landen? Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn. Dit doet ons weer 
denken aan wat er indertijd in Egypte gebeurden. 

Daarom – zo zegt de HEER – zal hij u laten zien wie hij is. Ik zal met deze 
staf op het water van de Nijl slaan, en dat zal dan in bloed veranderen. De 
vissen gaan dood en de rivier zal zo gaan stinken dat de Egyptenaren het wel 
zullen laten nog van het water te drinken.
Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron dat hij zijn staf geheven 
houdt boven het water van Egypte, boven rivieren, kanalen en moerassen, 
boven elke plaats waar water is. Overal in Egypte zal het water dan in bloed 
veranderen, tot in de houten en stenen waterbakken toe.’ Mozes en Aäron 
deden wat de HEER hun opdroeg. Voor de ogen van de farao en zijn hovelin-
gen hield Aäron zijn staf geheven boven de Nijl en sloeg ermee op het water, 
en toen veranderde het Nijlwater in bloed. De vissen gingen dood en de rivier 
stonk zo dat de Egyptenaren er niet meer uit konden drinken. Overal in Egyp-
te was bloed. Maar de Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules 
hetzelfde. Daarom bleef de farao onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en 
Aäron luisteren, zoals de HEER gezegd had. Ook dit teken bracht hem niet tot 
andere gedachten, hij keerde zich om en ging terug naar zijn paleis. Omdat de 
Egyptenaren het water uit de Nijl niet meer konden drinken, moesten ze in de 
omgeving van de Nijl naar drinkwater graven. Zeven dagen duurde de plaag 
waarmee de HEER de Nijl had getroff en. (Exodus 7:17-25)

De Psalmist schreef: Hij veranderde hun rivieren in bloed, uit geen water-
stroom was meer te drinken. (Psalm 78:44) en: Hij veranderde hun waterstro-
men in bloed en liet al hun vissen sterven. (Psalm 105:29)

Zo letterlijk als deze ramp in het verleden plaatsvond, zo letterlijk zal de 
ramp, het oordeel in de toekomst plaats vinden. Water is ‘de’ levensbehoeft e 
van de mens. Een mens kan niet zonder water, dan sterft  hij binnen enkele 
dagen. Als in de toekomst het drinkwater vergift igd wordt en de mensen 
geen drinkwater meer hebben, is dit een onvoorstelbare ramp. Velen zullen 
dan sterven.

De vierde sjofar
De vierde engel blies op zijn bazuin. Een derde deel van de zon, van de maan 
en van de sterren werd getroff en, waardoor dat deel verduisterd werd. Een 
derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht. (8:12)
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Hier wordt aangekondigd dat ook de zon, de maan en de sterren onder het 
oordeel van God zullen vallen. Dit oordeel zal zorgen voor een catastrofe op 
aarde.

Oude profeten hadden dit al aangekondigd:

Wee degenen die verlangen naar de dag van de HEER! Wat zal hij jullie bren-
gen, de dag van de HEER? Duisternis, geen licht. (Amos 8:5)

De dag van de HEER breekt aan, meedogenloos, grimmig, in brandende 
toorn. Het land zal in een woestenij veranderen, de zondaars die er wonen 
verdelgt hij. De sterren aan de hemel geven geen licht meer, sterrenbeelden do-
ven uit, de zon is verduisterd als ze opkomt, het licht van de maan is verdwe-
nen. Dan laat ik de wereld boeten voor haar slechtheid, de goddelozen voor 
hun verdorvenheid. Ik breek de trots van hoogmoedigen, hooghartige tirannen 
verneder ik. (Jesaja 13:9-11)

De Leidse Vertaling heeft  hier in vers 9 niet ‘land’ maar ‘aarde’: Zie, de dag 
des Heeren komt, meedoogenloos, een dag van verbolgenheid en blakenden 
toorn, die de aarde tot een woestenij zal maken en van haar de zondaars ver-
delgen.

Ook Prof. Obbink vertaalt: Zie, daar komt de HEER, meedoogenloos, in ver-
bolgenheid en brandenden toorn, om de aarde tot een woestijn te maken en 
hare zondaren van haar te verdelgen.

In het Hebreeuws is er één woord dat zowel met ‘aarde’ als met ‘land’ ver-
taald kan worden. Het lijkt mij dat het hier ook niet gaat over een oordeel 
over het land van Israël, maar dat het gaat over de aarde met zijn zondaars. 
De dag des HEREN is immers de dag van het oordeel over de vijanden van 
Israël en van bevrijding voor het volk Israël. 

Hoe anders zal het zijn in de tijd van het Messiaanse vrederijk (Jesaja 30). 
Dan geldt voor Israël:

19 Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft  geen tranen meer te 
storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoor-
den zodra hij je hoort. 20 De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en 
water in de nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. 
Met eigen ogen zul je je leermeester zien, 21 met eigen oren zul je een stem 
achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. 
Ga daar naar links.’ 26 Dan is het licht van de maan als het licht van de zon, 
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en het zonlicht wordt verzevenvoudigd, als het licht van zeven dagen tegelijk. 
Op die dag verbindt de HEER de wond van zijn volk en geneest hij de striemen 
die het zijn toegebracht.

Dan geldt voor de islamitische volken:

27 De HEER zelf komt van ver, in brandende toorn: uit zijn neus stijgt dichte 
rook omhoog, vervloeking ligt op zijn lippen, zijn tong is als een verterend 
vuur, 28 zijn adem als een kolkende watervloed die tot de hals reikt. Hij komt 
de volken opschudden met een bedrieglijke wan, de naties geeft  hij een mislei-
dend bit tussen de kaken.

Voor Israël geldt dan:

29 Maar bij jullie zullen liederen klinken, zoals in de nacht van heiliging voor 
een feest. Jullie zullen verheugd zijn als een pelgrim die op de schalmei speelt, 
op zijn tocht naar de berg van de HEER, de rots van Israël.

God zal de islamitische volken straff en: 

30 Dan zal de HEER zijn machtige stem laten horen en laten zien hoe zijn 
arm neerkomt, in grimmige toorn: met een verterend vuur, met wolkbreuken, 
stortbuien en hagelstenen. 31 Zijn stem zal Assyrië verlammen, de HEER zal 
het slaan met een stok. 32 Elke keer dat de HEER de gesel van het noodlot op 
zijn rug laat neerkomen, zullen de trommels en de lieren klinken. Met een 
regen van slagen gaat hij Assyrië te lijf.

Let op: Assyrië is het huidige gebied waar het terrorisme van de islam uit 
voortkomt!

De rampen in het heelal
De Here Jezus had deze rampen al aangekondigd:

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde 
zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de 
zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal 
gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. (Lucas 21:25,26)

Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden 
en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de 
hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar 
worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op 
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aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien 
komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. (Mat-
theüs 24:29,30)

Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de 
maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de he-
melse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op 
de wolken, bekleed met grote macht en luister. (Marcus 13:24-26)

Mattheüs en Marcus voegen aan de woorden van de Heer over de kosmische 
rampen toe, dat Hij daarna zal komen, dat is dus: zal wederkomen. 

De dag des HEEREN was ook al in het Oude Testament aangekondigd:

De grote dag van de HEER is nabij, hij is nabij en komt zeer snel. Hoor! De 
dag van de HEER ! Zelfs de dappersten schreeuwen het uit! Die dag zal een 
dag zijn van razernij, een dag van angst en benauwdheid, een dag van ramp-
spoed en onheil, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van dreigende, 
donkere wolken, een dag van hoorngeschal en krijgsgeschreeuw tegen de ves-
tingsteden en hun hoge torens. Ik zal de mensen angst aanjagen, ze zullen 
rondlopen als blinden, want ze hebben tegen de HEER gezondigd. Hun bloed 
wordt vergoten als was het maar stof, hun vlees zal tot straatvuil vergaan. 
(Sefanja 1:14-17)

De dag van de HEER zal duisternis zijn, en geen licht; aardedonker, zonder 
glans. (Amos 5:20)

Deze catastrofe doet weer denken aan één van de plagen in Egypte:

De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit naar de hemel, dan komt er duis-
ternis over Egypte, een duisternis zo dicht dat ze tastbaar is.’ Mozes strekte 
zijn arm uit naar de hemel, en toen was heel Egypte in diepe duisternis ge-
huld, drie dagen lang. Drie dagen lang konden de mensen elkaar niet zien en 
kon niemand een stap verzetten. Maar waar de Israëlieten woonden was het 
licht. (Exodus 10:21-23)

Oordelen in het ganse heelal
Wij zagen al eerder, dat er bij het openen van het zesde zegel (6:12-17) een 
onvoorstelbare catastrofe in het heelal zal ontstaan. Niet alleen de aarde is 
getroff en door de zonde, het hele heelal gaat gebukt onder de vloek van de 
zonde. Bij het oordeel dat God nu over het gehele heelal velt, tuimelen de 
rampen over elkaar heen. Bij dit zesde zegel ging het over oordelen van God 



180

die het gehele heelal zullen treff en. Noem het maar een kosmische catastrofe. 
Bedenk dat satan zijn territorium ‘in de hemelse gewesten’ heeft  (vgl. Efese 
6:10-20).

Zon, maan en sterren verduisterd
Als zon, maan en sterren voor een deel verduisterd worden, dan is er ook 
minder licht op aarde. Gewassen zullen langzamer groeien. Het wordt kou-
der. Geen opwarming van de aarde, maar juist afk oeling. Ook zullen veel 
mensen depressief worden. Het wordt een enorme ramp.

En nog zullen de mensen niet tot inkeer komen...
Maar de andere mensen, die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van 
hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van 
goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet 
kunnen verroeren. Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, 
van ontucht en diefstal. (Op. 9:20,21)

Letterlijk: En de overige mensen die niet gedood waren door die plagen, kwa-
men toch niet tot omkeer van de werken van hun handen, om de demonen 
niet meer te aanbidden, of ook de afgoden van goud en zilver, koper, steen en 
hout, die niet kunnen zien of horen of voortbewegen. En zij kwamen niet tot 
omkeer van hun moorden, hun toverijen, hun hoererij en dieverijen.

Het oordeel van God zal niet komen omdat een aantal mensen weleens een 
appeltje van de buurman gestolen heeft . Het oordeel van God zal komen 
omdat mensen de demonen gediend hebben!

Die demonen zullen komen, zo zegt het begin van hoofdstuk 9. Toen blies 
de vijfde engel op zijn bazuin. Ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was 
gevallen. Hij kreeg de sleutel van de put naar de onderaardse diepte. Hij open-
de die put, waaruit rook opsteeg als uit een grote oven. De zon en de hemel 
werden verduisterd door de rook uit de put. Uit de rook kwamen sprinkhanen 
neer op de aarde. Ze kregen de beschikking over dezelfde vermogens als schor-
pioenen op aarde. (Op. 9:1-3)

Hun koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn naam luidt Abaddon 
in het Hebreeuws, in het Grieks Apollyon. (Op. 9:11)

Vertaald is dit: Zij hebben over zich als koning de engel van de afgrond, wiens 
naam is in het Hebreeuws ‘Abaddon’, - verwoesting, en in het Grieks is zijn 
naam ‘Apollyon’, - verderver.
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Er zullen boze geesten, demonen uit de afgrond opkomen om de mensen ge-
durende 5 maanden te pijnigen. Er staat de mensen nog een enorme afschu-
welijke tijd te wachten. Gods kinderen zijn dan in de hemel. Velen die deze 
rampen zullen meemaken, zullen echter niet meer tot inkeer willen komen. 
Helaas! Satan en de demonen lijken zich gereed te maken in onze tijd. Gelo-
vigen hoeven geen angst te hebben. Bij de Here Jezus zijn wij veilig.
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16 – DE AFGROND GAAT OPEN

Openbaring 9:1-12

Demonische invasie op aarde
Nadat wij eerst samen met Johannes als toeschouwers een kijkje mochten 
nemen in de hemel, zijn wij nu toegekomen aan oordelen die vanuit de 
hemel naar de aarde en het heelal worden gezonden. Deze oordelen komen 
telkens als er in de hemel op een sjofar (in onze vertaling ook wel een bazuin 
genoemd) geblazen wordt.

Bij de eerste sjofar kwam het oordeel over de aarde, over de bomen en het 
gras. Die werden getroff en door hagel en vuur met bloed vermengd. Bij de 
tweede sjofar werd de zee met vissen en schepen getroff en. Bij de derde sjo-
far werden de rivieren en waterbronnen getroff en. Bij de vierde sjofar kwam 
er een catastrofe in het heelal. De zon, de maan en de sterren werden donker. 
(Op. 8)

Nu, bij de vijfde sjofar gaat er iets heel anders gebeuren.

Openbaring 8 eindigde met de woorden: In mijn visioen hoorde ik de luide 
roep van een adelaar die hoog in de lucht vloog: ‘Wee! Wee! Wee de mensen 
die op aarde leven! Want dadelijk klinken de bazuinen van de drie engelen die 
nog niet geblazen hebben.’ (vers 13) 

Hier in Openbaring 9 krijgen wij deze volgende drie engelen te horen.

1 Toen blies de vijfde engel op zijn bazuin. Ik zag een ster die uit de hemel op 
de aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de put naar de onderaardse 
diepte. 2 Hij opende die put, waaruit rook opsteeg als uit een grote oven. De 
zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit de put. 3 Uit de rook 
kwamen sprinkhanen neer op de aarde. Ze kregen de beschikking over de-
zelfde vermogens als schorpioenen op aarde. 4 Maar, werd erbij gezegd, ze 
moesten de planten, struiken en bomen ongemoeid laten. Alleen de mensen 
die niet het zegel van God op hun voorhoofd hadden, mochten ze kwaad doen. 
5 Doden mochten ze hen niet, alleen pijnigen, vijf maanden lang; die mensen 
zouden pijn moeten lijden alsof ze door een schorpioen gestoken waren. 6 Dan 
zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden. Ze zullen naar de 
dood verlangen, maar de dood vlucht van hen weg.
7 Zo zagen die sprinkhanen eruit: ze leken op paarden die waren toegerust 
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voor de strijd, met op hun hoofd een soort goudachtige krans en met een ge-
zicht als dat van een mens. 8 Hun haar was lang als het haar van een vrouw, 
hun tanden waren als leeuwentanden. 9 Hun borst leek een pantser van ijzer. 
Hun vleugels maakten een geluid als het geratel van talloze wagens die ten 
strijde trekken. 10 Verder hadden ze een staart met een angel, net als schor-
pioenen. Met die staart konden ze de mensen pijnigen, vijf maanden lang. 11 
Hun koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn naam luidt Abaddon 
in het Hebreeuws, in het Grieks Apollyon.
12 Het eerste wee is voorbij, maar er komen er nog twee! (NBV)

1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aar-
de gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 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. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun 
werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. 4 En 
hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebren-
gen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, 
die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. 5 En hun werd ge-
geven, 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. 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.
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; 8 en zij hadden haar als vrouwenhaar en 
hun tanden waren als die van leeuwen; 9 en zij hadden borstschilden als ijze-
ren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, 
wanneer vele paarden ten strijde draven. 10 En zij hadden staarten als schor-
pioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade 
toe te brengen, vijf maanden lang. 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.
12 Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeën komen hierna. (NBG)

Een ster uit de hemel op aarde gevallen
Wat Johannes ons vertelt is afgrijselijk. De duivel en de demonen worden 
ingezet als pionnen op het wereldtoneel, op het slagveld van de eindtijd. Er 
komt een demonische invasie uit de onderwereld! Wij zagen eerder, dat een 
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aantal catastrofes ons herinnerden aan de plagen die God indertijd naar 
Egypte gezonden had. Zo zagen wij dat bepaalde zaken uit het verleden in 
de eindtijd terugkeren. Dat is ook het geval nu het gaat om de hier genoemde 
demonen. Er is al eens eerder een demonische invasie geweest op aarde. Dat 
was toen gevallen engelen zich vermengden met vrouwen op aarde en er als 
gevolg van die vermenging ‘reuzen’ geboren werden. Het waren reuzen in 
lengte, maar ook reuzen in het kwaad. Deze gevallen engelen worden in de 
Bijbel de ‘zonen van God’ genoemd. Dat is een benaming die in het begin 
van de Bijbel al voor engelen gebruikt wordt.1 

Deze vermenging van demonen en mensen zorgde er toen voor, dat er we-
zens (‘mensen’ als wij hen toch zo willen noemen) waren, die geen echte 
mensen waren, maar half mens en half demon. Dit was een venijnige poging 
van satan om te zorgen dat de hele mensheid ‘verdorven’ was en dat de door 
God beloofde Redder nooit geboren zou kunnen worden. Zou de Redder 
toch een nakomeling zijn geworden van deze mensen, dan zou Hij ook een 
half demonische achtergrond hebben. Daarom moest God wel alle mensen 
doden door middel van de zondvloed. De ark stond daarom niet open voor 
ieder die meewilde, zoals vaak gepredikt wordt, maar alleen voor het gezin 
van Noach. Zij waren nog onberispelijk en niet met demonen vermengd.

In de eindtijd komt er nog een keer een demonische invasie op aarde. Deze 
invasie wordt als volgt ingeluid: 

Een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de 
put naar de onderaardse diepte. (9:1) 

Letterlijk: En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op 
de aarde gevallen; en hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven.

Let erop, dat Johannes niet ziet dat de ster uit de hemel valt. De ster was al 
uit de hemel gevallen.

Wie of wat is deze ‘ster’?
We hebben hier niet te maken met een vallende ster of een meteoor. Het 
gaat hier niet over een ‘ding’, of ‘iets’, maar over een handelend wezen. Hij 
kan iets doen. Hij kan de sleutel van de afgrond aanpakken en daarmee de 
afgrond openen. Dit is geen letterlijke ster, maar een gevallen engel, een de-
mon, die van God de opdracht krijgt om de afgrond te openen en daarmee 
demonen los te laten.

1  Zie het boek Reuzen op Aarde van ds. H.G. Koekkoek
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Engelen (zie Openbaring 1) en gevallen engelen (demonen) worden vaker 
“sterren” genoemd in de Bijbel (bijv. Job 38:7, waar staat: terwijl de morgen-
sterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?)

In Jesaja 14 hebben wij een verwijzing naar deze gebeurtenis. Hier lezen wij 
het volgende: 

O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. 
Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld.
Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn 
troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen.
Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. Nee! Je daalt af in 
het dodenrijk, in de allerdiepste put. (Jesaja 14:12-15)

Letterlijk: Hoe ben jij uit de hemel gevallen, Morgenster, zoon van de dage-
raad; neergehouwen ter aarde ben jij, bedwinger der volken, jij die met heel 
je hart gezegd hebt ‘naar de hemel wil ik opklimmen, nog boven de sterren 
van God verhef ik mijn troon; zitten wil ik op de berg van samenkomst in de 
diepste dalen van het noorden; ik wil klimmen op de wolkenhoogten, mij gelijk 
maken aan de Allerhoogste!’ Echter, in het dodenrijk moest je nederdalen in 
de diepste dalen van de put.

Lucas vertelt ons het volgende: De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug 
en zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen 
van uw naam.’ Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtfl its uit de hemel 
zien vallen! Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schor-
pioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets 
jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie 
onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ 
(Lucas 10:17-20)

De afgrond 
De ‘afgrond’ is de vertaling van het Griekse woord abyssos, dat zowel af-
grond, als bodemloze diepte betekent. Het is de plaats van bepaalde demo-
nen. Het is een plaats waar al straf is. Dit blijkt uit het feit, dat er rook uit de 
afgrond opstijgt, wat betekent, dat er vuur (dus: oordeel) is. De afgrond is 
niet dezelfde plaats als de hel, die ook wel de poel des vuurs genoemd wordt, 
waar alle ongelovigen eens naartoe zullen gaan. De hel is de plaats waar de 
ongelovigen voor eeuwig naartoe gaan. Die plaats is bereid voor de duivel en 
de demonen. Gezien het feit dat er rook uit de afgrond komt, zal de afgrond 
dus ook een plaats van vuur zijn. De afgrond is de plaats waar satan 1000 



186

jaar zal worden opgeborgen in de tijd van het komende Messiaanse vrede-
rijk:

Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse 
diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, 
die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. 
Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat 
de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar 
voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. (Op. 20:1-3)

Het woord ‘put’ is de vertaling van het Grieks woord phrear, dat eveneens 
afgrond betekent, maar ook put en diepte. De samenstelling van de woorden 
put en afgrond maken duidelijk, dat het om de diepste put of diepste afgrond 
gaat. Wij kennen de afgrond als plaats van pijniging voor demonen uit Lucas 
8, waar de demonen smeken, dat de Here Jezus hun niet zou gelasten in de 
afgrond te varen. 

Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea 
ligt. Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die 
door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer 
en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij 
schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, 
Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ Jezus 
stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. 
Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor 
de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien 
kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. Jezus 
vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ er woonden namelijk veel 
demonen in hem. Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld 
[letterlijk: afgrond] te gaan. Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote 
kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan 
hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze uit de man 
waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling 
afstormde, het meer in, en verdronk. (Lucas 8:26-33)

Openbaring 11:7 en 17:8 spreken over het beest, dat uit de afgrond opkomt, 
terwijl Openbaring 20:3 vertelt, dat satan bij het aanbreken van het Messi-
aanse rijk in de afgrond geworpen zal worden, waarna deze gesloten en bo-
ven hem verzegeld zal worden, opdat hij de volkeren niet meer zal verleiden.
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Wij moeten de afgrond dus niet verwarren met het dodenrijk (Hebreeuws 
‘Sheol’, Grieks ‘Hades’), waar de zielen van de ongelovige doden bewaard 
worden tot het eindoordeel voor de Grote Witte Troon en dat het best met 
“huis van bewaring” omschreven kan worden. Het is ook niet dezelfde plaats 
als de Tartarus, die in 2 Petrus 2:4 genoemd wordt, hoewel meerdere geleer-
den menen, dat dit wel het geval is.

In het apocriefe boek 1 Henoch 21 lezen wij het volgende:

1 En ik ging verder tot aan waar de dingen chaotisch waren. 2 En daar zag ik 
iets afschuwelijks: Ik zag noch 3 een hemel erboven noch een stevig bevestigde 
aarde, maar een chaotische en afschuwelijke plaats. En daar zag ik 4 zeven 
sterren van de hemel in samengebonden, als grote bergen en brandend met 
vuur. Hierop 5 zei ik: ‘Wegens welke zonde zijn zij gebonden, en om welke 
reden zijn zij hierin geworpen?’ Daarop zei Uriël, een van de heilige engelen, 
die bij mij was, en het gezag over hen had, hij zei: ‘Henoch, waarom 6 vraagt 
gij daarnaar, en waarom smacht gij naar de waarheid?’. Deze zijn een aantal 
van de sterren van de hemel, die de verordening van de Heer overtreden heb-
ben, en hier voor tienduizend jaar gebonden zijn, totdat 7 de tijd die hen voor 
hun zonde is opgelegd verstreken is’. En van daaruit ging ik naar een andere 
plaats, die noch afschuwelijker was dan de vorige, en ik zag iets verschrikke-
lijks: een groot vuur dat daar brande en oplaaide, en die plaats was doorkliefd 
tot aan de afgrond, en was vol van grote afdalende kolommen van 8 vuur: 
noch de omvang en evenmin de kracht ervan kon ik overzien of kon ik in-
schatten. Daarop zei ik: ‘Hoe 9 vreeswekkend is deze plaats en hoe afgrijzelijk 
om naar te kijken!’. Daarop antwoordde mij Uriël, een van de heilige engelen 
die bij mij was, en zei tegen mij: ‘Henoch, waarom hebt gij zulk een vrees en 
afgrijzen?’ 10 En ik antwoordde: ‘Vanwege deze vreesaanjagende plaats, en 
vanwege de tentoonspreiding van pijniging’. En hij zei tegen mij: ‘Deze plaats 
is de gevangenis van de engelen, en zij zullen voor tijden en tijden gevangen 
gehouden worden’.

Henoch 21 zegt dus dat de afgrond de uiteindelijke gevangenis van de geval-
len engelen is.

In Openbaring 11 is dus sprake van de engel van de afgrond.

In Openbaring 11:7 en 17:8 horen wij over het beest uit de afgrond.

In Openbaring 20:1-3 lezen wij dat satan 1000 jaar zal worden opgesloten in 
de afgrond.
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De uitdrukking ‘de engel van de afgrond’ komen wij ook tegen in de Dode 
Zeerollen. Daar is het een woord dat naar satan zelf verwijst. Het zou dus 
kunnen zijn dat het hier toch over satan zelf gaat.

De afgrond wordt geopend
Een ramp vindt plaats als de afgrond geopend wordt. Uit de afgrond komen 
vreemde, angstaanjagende wezens, die grote rampen op aarde en in het heel-
al teweegbrengen. Echter niet aan de natuur op aarde, maar aan de mensen. 
Het wordt een ramp, die lijkt op de 8e en de 9e plaag in Egypte (Exodus 10:5). 
Nu zullen het echter geen dieren als sprinkhanen zijn, maar demonen als 
sprinkhanen. Gewone sprinkhanen hebben geen koning (Spreuken 30:27). 
Deze demonische sprinkhanen zullen echter een koning boven zich hebben. 
Wij kennen zelfs zijn naam: Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks Apol-
lyon (vers 11). Hun koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn naam 
luidt Abaddon (Verderver) in het Hebreeuws, in het Grieks Apollyon (vernie-
tiger of verwoester). Wie deze koning is, weten wij eigenlijk niet. Er wordt 
verder niets van hem verteld. Sommigen menen dat het satan zelf zal zijn. 
Satan is immers de grote verderver. Dat zou kunnen, maar het hoeft  niet. 
Het meest waarschijnlijk is, dat deze koning de leider van deze afdeling van 
satans demonen is. 

De demonen
De demonen zijn in feite de goden van de heidenen. Al in de tijd van de Bij-
bel lezen wij dat demonen als goden vereerd werden.

... maar wel dat heidenen aan demonen off eren en niet aan God, en ik wil niet 
dat u één wordt met demonen. (1 Cor. 10:20)

U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen, u 
kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demo-
nen. (1 Cor. 10:21)

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heer-
sers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de he-
melsferen. (Efeziërs 6:12)

Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen 
verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun 
leren. (1 Timotheüs 4:1)

Reeds in het Oude Testament lezen wij hierover:
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Ze brachten off ers aan demonen, aan goden die geen goden zijn, goden die zij 
eerst niet kenden, nieuwkomers, nog maar net in zwang, die voor hun voorou-
ders niet eens bestonden. (Deut. 32:17)

Zij brachten hun zonen en dochters ten off er aan de demonen. (Psalm 106:37)

Deze demonen worden op bevel van God losgelaten om de mensen te pijni-
gen.

Sprinkhanen
Bij de plagen van Egypte hoorden wij ook al over sprinkhanen: 

Mozes strekte zijn staf uit over Egypte, en toen liet de HEER die hele dag en 
die hele nacht een oostenwind over het land waaien. Toen de morgen aan-
brak, had de wind de sprinkhanen aangevoerd. In grote zwermen streken ze in 
heel Egypte neer. Nooit eerder was er zo’n sprinkhanenplaag geweest en nooit 
zal er meer zo’n plaag komen. Overal zag de grond zwart van de sprinkhanen. 
Ze vraten alle planten en vruchten op die de hagel had overgelaten, zodat 
er nergens in Egypte aan bomen of planten nog iets groens te bekennen viel. 
(Exodus 10:13-15) 

Met deze woorden wordt ook al duidelijk gemaakt, dat het in Openbaring 
9 niet over dierlijke sprinkhanen gaat. Gewone sprinkhanen eten alles wat 
groen is (Exodus 10:5,12,15), terwijl deze sprinkhanen dat juist niet doen.

Zoals wij bij de beschuttende cherubs lezen, dat het wezens zijn met verschil-
lende gezichten (Ez. 1), zo zijn deze verderf brengende demonen ook wezens 
met verschillende uitstralingen. In Jeremia 51:27 hebben wij ook reeds een 
vergelijkbare beschrijving van sprinkhanen i.v.m. Babel: 

Steek overal op aarde de strijdvaan op. Blaas de ramshoorn onder alle volken, 
in het rijk van Ararat, Minni en Askenaz. Bereid ze voor op de strijd tegen 
Babel. Stel offi  cieren aan die de veldtocht leiden. Laat woeste paarden aan-
stormen, als een bende sprinkhanen.

Johannes ziet de vreemde wezens als sprinkhanen met macht als die van 
schorpioenen, die de mensen zullen pijnigen (:3). De “sprinkhanen” komen 
vijf maanden lang de mensen schade toebrengen. “Pijnigen” is een woord, 
dat in de Bijbel speciaal voor demonen gebruikt wordt (Mattheüs 8:29 en 
Openbaring 14:10,11).
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De leider van deze demonen is dus de engel van de afgrond, die Abaddon (= 
verwoesting) en Apollyon (= verwoester, verderver) genoemd wordt. Dit be-
tekent, dat óf satan zelf hun aanvoerder is óf één van zijn hoogste demonen.

Er zijn in die tijd mensen op aarde (Op. 7), die het zegel van God op hun 
voorhoofd hebben (:4). (vgl. Ezechiël 10:4) In het Hebreeuws is “zegel” de 
letter tav, dat in het oud Hebreeuws als een kruis geschreven/getekend werd. 
Het gaat hier dus niet over mensen, die het teken van de doop op hun voor-
hoofd hebben, maar over mensen, die het kruisteken dragen. Sommigen 
denken hierbij aan de 144.000. De mensen zonder dit zegel zullen naar de 
dood verlangen, maar niet sterven. Zoals de Israëlieten indertijd veilig waren 
in Gosen, toen de oordelen van God over Egypte kwamen, zo zullen deze 
Joodse gelovigen veilig zijn als Gods oordelen over de gehele aarde zullen 
komen.

Demonen als sprinkhanen
Uit de rook kwamen sprinkhanen neer op de aarde. Ze kregen de beschik-
king over dezelfde vermogens als schorpioenen op aarde. (vers 3) De profeet 
Joël had de eindtijd ook al aangekondigd als een sprinkhanenplaag.

‘Hoor mij aan, oudsten, leen mij allen het oor, inwoners van het land! Is iets 
als dit ooit geschied in jullie dagen of in de dagen van jullie voorouders? Vertel 
het aan je kinderen, en laten je kinderen het aan hun kinderen vertellen en 
hun kinderen aan het volgende geslacht. Wat de ene sprinkhaan overliet, heeft  
de tweede afgeknaagd, wat de tweede nog overliet, heeft  de derde afgemaaid 
en wat na de derde overbleef, heeft  de vierde kaalgevreten. Word wakker, 
dronkaards, en ween, barst uit in gejammer, drinkers van wijn, om het sap 
van de druiven dat jullie ontnomen is. Mijn land is ten prooi aan een volk, 
een machtig volk zonder tal, met tanden als van een leeuw, geweldige kaken 
als van een leeuwin.’ (Joël 1:2-5, zie ook verder tot 2:11)

De sprinkhanen uit Openbaring 9 zijn echter geen gewone sprinkhanen, 
geen dieren. Ze vreten het land niet kaal. Ze pijnigen alleen de ongelovigen. 
De ‘verzegelden’ mogen zij niet aanvallen (vers 4). Als de demonen hadden 
gemogen, zouden zij de verzegelden gepijnigd hebben. Nu dit niet mag rich-
ten zij zich maar tot de ongelovigen. Vreemd is het om dan te zien, dat de 
demonen juist hun volgelingen gaan pijnigen. Niet hun tegenstanders, maar 
juist hun medestanders. 

Twee keer wordt gezegd dat zij de mensen niet mogen doden, maar dat zij de 
mensen 5 maanden lang onvoorstelbare pijn zullen bezorgen:
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Doden mochten ze hen niet, alleen pijnigen, vijf maanden lang; die mensen 
zouden pijn moeten lijden alsof ze door een schorpioen gestoken waren. (9:5)

Verder hadden ze een staart met een angel, net als schorpioenen. Met die 
staart konden ze de mensen pijnigen, vijf maanden lang. (9:10)

Demonen trekken ten strijde 
De sprinkhanen zien er angstaanjagend uit: Zo zagen die sprinkhanen eruit: 
ze leken op paarden die waren toegerust voor de strijd, met op hun hoofd een 
soort goudachtige krans en met een gezicht als dat van een mens. Hun haar 
was lang als het haar van een vrouw, hun tanden waren als leeuwentanden. 
Hun borst leek een pantser van ijzer. Hun vleugels maakten een geluid als het 
geratel van talloze wagens die ten strijde trekken. Verder hadden ze een staart 
met een angel, net als schorpioenen. (Op. 9:7-10a)

De plaag van deze demonen-sprinkhanen zal zo erg zijn, dat de mensen wil-
len sterven, maar het niet eens kunnen. Dan zullen de mensen de dood zoe-
ken, maar hem niet vinden. Ze zullen naar de dood verlangen, maar de dood 
vlucht van hen weg. (Op. 9:6)

Regelmatig horen wij over mensen die lichamelijk of psychisch enorm lijden. 
Er is geen verbetering in hun situatie. Daarom is het enige dat zij nog willen: 
de dood. Ze smeken de artsen om hen te helpen, om euthanasie. Ze hebben 
er alles voor over om maar uit hun lijden verlost te worden. Dat is ook het 
geval met deze mensen die door de demonen gepijnigd worden. Ze willen 
dood maar kunnen niet sterven. Ze zoeken de dood, maar kunnen hem niet 
bereiken.

Opmerkelijk is, dat de aanvallen van de demonen 5 maanden zullen duren. 
De Joods-Bijbelse maand duurt 30 dagen. Vijf maanden is dus gelijk aan 150 
dagen. Honderdvijft ig dagen lang was de aarde helemaal met water bedekt. 
(Genesis 7:24)

De sprinkhanen zullen de mensen ‘pijnigen’. Het woord ‘pijnigen’ komt in de 
Bijbel steeds voor bij demonen:

En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van 
God? Zijt Gij hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? (Mattheüs 8:29 
NBG)

Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand 
het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn 
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hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in 
de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden ge-
pijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. De rook van die 
pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbid-
den, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag 
niet en ‘s nachts niet.’ (Op. 14:9-11)

Tegenstelling met het begin van de Bijbel
In Genesis 6 ontmoeten wij de demonen die vol van zogenaamde liefde naar 
de mensen op aarde gaan. Ze kwamen in mensengestalten, als mannen. Zij 
verklaarden de vrouwen en de meisjes hun liefde. Openbaring 9 deelt mee, 
dat de demonen in de eindtijd als strijders tegen de ongelovige mensen zul-
len optrekken. De mensheid zal gepijnigd worden. Wat moet je je daarbij 
voorstellen? Het zal zijn als een vreselijke nachtmerrie waaraan pas na 5 
maanden een eind zal komen.

Het zal zijn als wat je soms hoort van mensen, die gemarteld worden. De 
mensen zullen gillen van angst en pijn. De demonen zullen geen medelijden 
kennen. Het gillen van angst en ellende, van pijn en verdriet dat duizenden 
jaren gehoord is als de Joden leden, zal dan door God door middel van deze 
demonen gewroken worden. Er zal geen medelijden zijn.

Nu is het nog de tijd waarin God medelijden heeft  met de mensen. Nu biedt 
God nog genade en redding aan. Als deze tijd van genade voorbij is, hebben 
de mensen hun leven verspeeld en zal het kwade lot hen treff en.

Vreselijk als je denkt aan de mensen die dit zullen moeten meemaken. Maar 
het is nog lang niet het ergste. Zoals bij farao in Egypte de felheid van de 
plagen werd opgebouwd, zo zal dat ook zijn als Openbaring 9 in vervulling 
gaat.

Goddank wie de Here Jezus in zijn/haar leven heeft  binnengelaten, zal rust 
en vrede hebben in de hemelse heerlijkheid.
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17 – EEN DERDE DEEL WERD GEDOOD

Openbaring 9:12-21

Maar de anderen bekeerden zich niet...
12 Het eerste wee is voorbij, maar er komen er nog twee! 
13 Toen blies de zesde engel op zijn bazuin. Uit de vier horens van het gouden 
altaar dat voor God staat, hoorde ik een stem 14 die tegen de zesde engel met 
de bazuin zei: ‘Maak de vier engelen los die bij de grote rivier de Eufraat ge-
vangenzitten.’ 15 De vier engelen werden losgemaakt; ze waren gereedgehou-
den om juist op dit uur van deze dag, in deze maand van dit jaar, een derde 
deel van de mensen te doden. 16 Het aantal ruiters van de bereden troepen 
– ik hoorde hoeveel het er waren – bedroeg tienduizend maal tienduizenden. 
17 Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit: hun borstpantsers 
waren vuurrood, violet en zwavelgeel; de hoofden van de paarden waren als 
leeuwenkoppen, en uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel. 18 Een derde 
deel van de mensen werd gedood door deze drie plagen, het vuur, de rook en 
de zwavel die uit hun mond kwamen. 19 Want de kracht van de paarden zat 
in hun mond en in hun staart. Die staarten hadden koppen en leken net slan-
gen; daarmee richtten ze onheil aan.
20 Maar de andere mensen, die deze plagen overleefden, keerden zich niet af 
van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden 
van goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich 
niet kunnen verroeren. 21 Evenmin braken ze met hun leven van moord en 
toverij, van ontucht en diefstal. (NBV)

12 Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeën komen hierna. 
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, 14 zeggende tot de zesde engel, 
die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, 
gebonden zijn. 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. 16 En het getal der legerscharen van de ruiterij was twee-
maal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal. 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 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. 19 Want de macht der paarden 
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ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met 
koppen, en daarmede brengen zij schade toe.
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; 21 en zij bekeer-
den zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoere-
rij, noch van hun dieverijen. (NBG)

Nog meer demonen
In dit hoofdstuk lezen wij over angstaanjagende toekomstige gebeurtenissen 
voor de ongelovigen, niet voor de gelovigen. Als deze dingen gebeuren, zijn 
de gelovigen bij hun Heer in de hemel. Paulus bemoedigt de gelovigen in zijn 
2e brief aan de Th essalonicenzen, waarin het in het tweede hoofdstuk juist 
gaat over de komende periode van de grote verdrukking, dus ook over wat 
in Openbaring 9 beschreven is. Paulus schrijft : Maar de Heer is trouw, hij zal 
u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. (2 Th essaloncenzen 3:3) Dit 
is wat zwak vertaald. De NBG heeft  hier letterlijk vertaald: Maar wel getrouw 
is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze. Met andere woorden: 
wees niet bang voor de duivel!

Openbaring 9:12 is het overgangsvers van het eerste deel van dit hoofdstuk 
naar het tweede deel.

Het eerste wee is voorbij, maar er komen er nog twee!

Letterlijk: Het eerste ‘wee’ is voorbij; zie, er komen na deze nog twee weeën!

‘Wee’ is een uitroep van smart, verdriet en afk eer. Het toont aan, dat terwijl 
de oordelen van God Zelf over de wereld komen, deze oordelen Hem niet 
onbewogen laten. Het doet Hem verdriet, dat Hij de mensen zo hardhandig 
moet oordelen en tot de orde moet roepen. ‘Zie’ roept ons op om goede aan-
dacht te besteden aan wat in het vervolg van dit hoofdstuk komt.

In het eerste deel van dit hoofdstuk werd gemeld dat er een invasie van 
sprinkhaan-achtige demonen op aarde zal komen. In het tweede deel gaat 
het nog steeds over demonen. Nu worden zij niet beschreven als sprinkha-
nen, maar wordt gewezen op het feit dat ze met een zeer groot aantal zijn en 
waar zij op aarde geconcentreerd zijn.
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In het eerste deel lazen we dat de demonen een koning over zich hadden, die 
de engel van de afgrond zal zijn, die Abaddon (= verwoesting) en Apollyon 
(= verwoester, verderver) genoemd wordt. Het kan haast niet anders of satan 
zelf is deze koning-verderver. 

Wie is deze ‘koning-verderver’?
Het antwoord op deze vraagt staat mijns inziens in onderstaande tekst:

Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer 
breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wet-
teloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk 
en heilig is bestrijden en zich erboven verheff en, om in Gods tempel plaats te 
nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. (2 Th es. 2:3,4 NBV)

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 Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god 
is. (NBG)

Zichtbare of onzichtbare demonen? 
Het is begrijpelijk dat mensen zich afvragen of eerst die sprinkhaan-achtige 
demonen en daarna de demonen die in het tweede deel van dit hoofdstuk 
genoemd worden, voor de mensen op aarde zichtbaar of onzichtbaar zullen 
zijn. Zullen de straten in de steden en de dorpen bevolkt worden door deze 
sprinkhanen en door deze demonische monsters? Zullen de mensen hen 
gewoon zien lopen of springen, of zal dat niet het geval zijn?

De demonische wezens zijn klaarblijkelijk op dit moment zichtbaar voor 
Johannes. Hij ziet hen visionair. Als hij hen niet gezien had in zijn visioen 
had hij er niets over kunnen vertellen. Dat betekent echter niet dat in de toe-
komst de demonen zich als sprinkhanen zullen verplaatsen of dat de demo-
nen uit het tweede deel van dit hoofdstuk in die tijd voor de mensen zicht-
baar zullen zijn. Normaal gesproken zijn demonen nooit zichtbaar. Zoals de 
engelen niet zichtbaar aanwezig zijn, zo zijn ook de demonen niet zichtbaar 
aanwezig. We kunnen er daarom rustig vanuit gaan, dat de in dit hoofdstuk 
genoemde demonen in de eindtijd ook niet voor de mensen te zien zijn.

De zesde engel blaast op de sjofar
De zesde engel blaast op de sjofar om een nieuw oordeel aan te kondigen en 
op te roepen. Het wordt een erger oordeel dan wij eerder zagen. Er zullen 
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nog meer mensen sterven dan eerder. In vers 15 lezen wij dat maar liefst een 
derde deel van de mensheid gedood zal worden. Dat is een onvoorstelbaar 
aantal. Hierbij verdwijnen alle eerdere aantal doden in oorlogen in het niet.

De stem uit het gouden reukoff eraltaar
Het altaar staat voor het aangezicht van God. De stem zal ook op Gods bevel 
komen. De stem heeft  een boodschap in de Naam van God. Hier komt geen 
woord dat door het reukoff eraltaar zou zijn bedacht, zo dat zou kunnen. Wij 
zagen eerder, dat onder dit altaar de zielen waren van hen die als martelaar 
waren gestorven: 

Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zie-
len van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken 
en vanwege hun getuigenis. (Op. 6:9) 

En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, 
die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij had-
den. (NBG)

Het beeld dat op Johannes overkomt moet het volgende zijn. Hij ziet het 
altaar dat vlak bij God staat in de hemel. Hij weet nog dat de zielen van de 
Joodse martelaars onderaan dat altaar waren. Nu ineens gaan al die mar-
telaren met één stem spreken en die stem komt uit de vier horens van dat 
altaar. Het moet de roep om gerechtigheid zijn; de roep tot God om hun leed 
te wreken. Veel gelovigen hebben moeite met het feit dat God niet direct op 
hun problemen ingaat en hen direct op hun wenken bedient. Mogelijk heb-
ben deze zielen onder het altaar tijdens hun leven op aarde ook niet begre-
pen waarom God niet ingreep in hun nood. Nu roepen zij God nogmaals 
aan en gaat Hij tot actie over!

Vastgebonden engelen worden losgelaten
De stem uit het reukoff eraltaar geeft  een opdracht aan de zesde engel met de 
bazuin: maak de vier engelen los die zijn vastgebonden bij de grote rivier, de 
Eufraat! (vers 14)

Het gaat hier over engelen die zijn ‘vastgebonden’. De plaats waar zij zijn 
vastgebonden is bij de rivier de Eufraat. Het feit dat deze engelen tot dit mo-
ment ‘vastgebonden’ waren en nu uit hun gevangenschap bevrijd worden om 
dood en ellende te zaaien op aarde, maakt duidelijk dat dit geen engelen van 
God zijn, maar kwade engelen van satan. Het zijn dus demonen, boze gees-
ten, in dienst van satan.
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Het feit dat het hier over vier engelen gaat, herinnert ons weer aan de vier 
winden, vier windstreken, waarmee het gaat over de gehele aarde. Deze 
demonen worden vastgehouden tot het moment aanbreekt dat God bepaald 
heeft  waarop zij hun oordeel over de aarde mogen uitstorten.

In de beschrijving die Johannes vervolgens van deze demonen geeft , blijkt 
dat zij een afschrikwekkende verschijning hebben: Zo zagen de paarden en 
de ruiters in het visioen eruit: hun borstpantsers waren vuurrood, violet en 
zwavelgeel; de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, gevaarlijke 
staarten die op slangen leken, en uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel. 
(vers 17)

In feite gaat het over demonische monsters. Er is sprake van harnassen vuur-
rood, geel en zwavelkleurig, hoofden van leeuwen, van vuur, rook en zwavel. 

De harnassen met de kleuren vuurrood, violet en zwavelgeel, de paarden-
hoofden als leeuwenkoppen, de staarten die op slangen leken en een mond 
die vuur, rook en zwavel spuwt, roepen allemaal heinneringen op aan het 
oordeel over Sodom en Gomorra (Genesis 19:24). Zie ook Openbaring 14:10; 
19:20; 20:10; 21:8.

Bij de Eufraat!
De plaats waar deze demonen worden vastgehouden en vervolgens worden 
losgelaten is bij de rivier de Eufraat. Dat is het gebied dat wij in onze tijd 
kennen als de landen Iran en Irak. Ook al zijn die demonen daar nu nog 
niet losgelaten, ze zijn er gebonden weliswaar wel aanwezig. Misschien is dat 
wel de reden waarom deze gebieden zo satanisch, zo demonisch vijandig en 
wreed zijn.

De Eufraat is de Noordelijke en Oostelijke grens van het gebied dat God 
indertijd aan het volk Israël beloofd had. Hier is het gebied waar eens het Pa-
radijs lag (Genesis 2:14). Hier begon de afval van God. Hier beloofde God de 
Redder te zenden (Genesis 3:15). Hier werd de eerste moord gepleegd: Kaïn 
doodde Abel. Hier was het eerste antigoddelijke wereldrijk, namelijk het rijk 
van Nimrod. 

Nimrod was de eerste machthebber op aarde. Hij was een geweldig jager, door 
niemand overtroff en. Vandaar het gezegde: Een jager zonder weerga, een 
tweede Nimrod. De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad 
en Kalne, in Sinear. Vanuit dat land trok hij naar Assyrië, waar hij Nineve, 
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Rechobot-Ir en Kalach bouwde, en ook de grote stad Resen, tussen Nineve en 
Kalach. (Genesis 10:8-12)

Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was 
daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die 
tussen de dierhelft en door ging. Die dag sloot de HEER een verbond met 
Abram. ‘Dit land, ‘zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van 
Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat. (Genesis 15:17,18)

In de tijd van koning Salomo was deze beloft e al een feit geworden: Salomo 
heerste over het hele gebied ten westen van de Eufraat, van Tifsach tot aan 
Gaza, over alle koninkrijken ten westen van de rivier, en hij leefde in vrede 
met alle omringende landen. (1 Koningen 5:4 NBV of 4:24 NBG)

Salomo beschikte over vierduizend stalplaatsen voor paarden en wagens, en 
over twaalfduizend wagenmenners. Die waren deels bij de koning in Jeruza-
lem ondergebracht en deels in garnizoenssteden verspreid over het land. Salo-
mo had de heerschappij over alle koningen tussen de Eufraat en het land van 
de Filistijnen, en tot aan de grens met Egypte. (1 Koningen 4:25,26)

Juist bij de Eufraat had satan in het verleden zijn activiteiten vanuit Babylo-
nië. Het gebied bij de Eufraat is van oudsher het terrein van de demonische 
machten. Hier is het gebied van de oude Babyloniërs met hun vele afgode-
rijen. Hier ligt de oorsprong van de antigoddelijke machten, van astrologie 
(als demonische godsdienstige profetie), spiritisme en van vele afgoden. Hier 
begon de mens niet alleen van God af te dwalen in de Hof van Eden, hier 
bouwden de mensen hun toren van Babel om daarmee de hemel te kunnen 
bereiken. Hier wilden zij het hemelse in hun macht krijgen. Hier wilden zij 
de hemel bestormen.

Het is het gebied, dat Abraham juist moest verlaten en waarheen de Joden 
gingen als straf omdat ze in Israël de zonden van de Babyloniërs gedaan 
hadden. Zij hadden de demonen-verering van de Babyloniërs overgenomen 
en toen zij zelfs in de tempel van Jeruzalem de demonen vereerden, zond 
God hen voor straf juist naar dit gebied. Nebucadnezar van Babylon nam 
hen mee naar zijn eigen goddeloze land. Het is de bakermat van de dienst 
aan satan. Het is de tegenpool van Gods Jeruzalem! Hier vindt plaats, wat 
God juist verboden heeft  (Deut. 18:10-12). Hier zal ook een laatste oordeel 
van Godswege komen (zie Openbaring 17 en 18).

Later zullen wij hierover in het boek Openbaring nog meer vernemen. Dan 
klinkt het volgende: 
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Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag 
en zijn luister verlichtte de aarde. Met een krachtige stem riep hij: ‘Gevallen, 
gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen gewor-
den, ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, 
afschuwelijk dier. (Op. 18:1,2)

Het aantal demonen
De demonen worden beschreven als militairen. Dat moet ons niet verwon-
deren, omdat de engelen ook beschreven worden als engelenlegers. God is de 
HERE van de heerscharen, dat is: van de engelenlegers. Zo is er nu sprake 
van demonenlegers. Hun aantal is haast niet te tellen. Toch is Johannes dit 
klaarblijkelijk te weten gekomen. Hij spreekt erover: 

Het aantal ruiters van de bereden troepen – ik hoorde hoeveel het er waren 
– bedroeg tienduizend maal tienduizenden. (vers 16) ‘Tienduizenden’ zijn 
minstens 20.000, dus tienduizend maal tienduizenden is minstens 10.000 
x 20.000 = 200 miljoen. Johannes ziet dus dat het demonenleger bestaat uit 
maar liefst 200 miljoen demonen! Zo wordt het ook vertaald in Het Boek, de 
Duitse Menge Bijbel en de Engelse King James Version.

Dit herinnert ons aan het grote aantal engelen waarmee God in de tijd van 
Mozes naar de berg in de Sinaïwoestijn kwam: Met machtige wagens, twee-
maal tienduizend, met duizenden en duizenden, trok de Heer van de Sinaï 
naar het heiligdom. Het aantal was zó groot, dat het haast niet met een nor-
maal aantal te noemen was. 

Het aantal engelen dat in de hemel tot eer van God zingt is ook al zo enorm, 
zo zagen wij: Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rond-
om de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend 
maal tienduizenden, duizend maal duizenden. (Op. 5:11)

Waar gaan de demonen naar toe?
Het gebied waar de ramp zich concentreert is dus in het Midden Oosten bij 
de Eufraat, waar vier speciale engelen losgelaten zullen worden en vele do-
den zullen vallen. 

Een enorm leger demonen
Een leger van 200 miljoen (:16). De beschrijving maakt duidelijk, dat het niet 
om een menselijk leger gaat, maar om een leger van demonen. Er zal in de 
eindtijd een demonische invasie op aarde komen. Dat betekent niet, dat deze 
wezens zichtbaar zullen zijn. Hun gevaar ligt juist in het feit, dat demonen 
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een onzichtbare werkelijkheid in het leven van de mensen vormen. Deze 
demonen zullen de executeurs zijn van Gods oordeel. Je kunt hen zelfs de 
‘beulen van Gods gerechtigheid’ noemen. Zij zullen waarschijnlijk tegen de 
mensen in de hele wereld ten strijde trekken. Ze komen vanaf de Eufraat en 
richten zich op de hele wereld.

Terwijl het eerste demonenleger erop uit trok om te pijnigen en niet te do-
den, komt het tweede demonenleger om de mensen te doden. Ze zullen dus 
eerst gepijnigd worden en daarna gedood. Op welke wijze de demonen dit 
zullen doen, wordt niet verder verteld. Het feit dat het een demonenleger 
zal zijn, betekent niet dat ze als echte militairen door de wereld zullen trek-
ken. Onzichtbaar voor de mensen zullen zij hun sinister werk verrichten. 
We hoeven dus niet te denken aan een enorme wereldoorlog, ook al zou dit 
natuurlijk ook het geval kunnen zijn.

Onzichtbaar voor de mensen. Dat maakt het juist zo angstig en maakt hen 
zo gevaarlijk. Ze zijn onzichtbaar en ongrijpbaar. De mensen zullen zich niet 
tegen hen kunnen verweren.

De geschiedenis herhaalt zich
Openbaring 9 vertelt ons, dat in de eindtijd veel mensen opnieuw gecon-
fronteerd zullen worden met demonen. Eerst zullen zij de demonen dienen. 
Daarna zullen zij door de demonen gedood worden. Demonen kunnen in 
mensen varen waarna wij deze mensen ‘bezeten’ noemen. In de tijd van de 
Bijbel zien wij dat juist de Here Jezus vaak in contact kwam met bezeten 
mensen. In Zijn tijd was er ook een invasie van demonen. Deze boze geesten 
konden de mensen heel veel leed bezorgen.

Mattheüs 8:28 leert: Toen hij aan de overkant in het gebied van de Gadarenen 
kwam, liepen hem vanuit de grafspelonken twee bezetenen tegemoet. Ze wa-
ren zo gevaarlijk dat niemand daar langs durfde te gaan.

Lukas 8:27 meldt: Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een 
man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd 
geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven.

Markus 16:9 voegt toe: Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de 
dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij 
zeven demonen had uitgedreven.
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Lukas 8:2 sluit zich hierbij aan: … en ook enkele vrouwen die van boze gees-
ten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen 
waren uitgedreven.

Legioen
Het aantal demonen in één mens kan echter vele malen groter zijn dan de 
zeven demonen bij Maria Magdalena:

Markus 5:9 Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ En hij antwoordde: ‘Legioen is 
mijn naam, want we zijn met velen.’

Markus 5:15 Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar zitten, gekleed 
en bij zijn volle verstand, dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het 
legioen, en ze werden door schrik bevangen.

Lukas 8:30 Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ er woon-
den namelijk veel demonen in hem.

Het woord legioen is de vertaling van legeoon, een woord van Latijnse oor-
sprong. Het Romeinse legioen (Latijns legio, van legere = verzamelen) was de 
militaire basiseenheid in het Romeinse leger. Deze eenheid bestond uit circa 
5000 tot 6000 (later 8000) infanteriesoldaten en meerdere honderden man-
schappen ondersteunende cavalerie, boogschutters, en lichte infanterie in de 
rol van verkenner. Legioenen hadden een naam en een nummer; ongeveer 
50 zijn er bekend. Normaal gesproken waren er circa 30 legioenen met hun 
hulptroepen in actieve dienst, uitbreidbaar indien nodig en mogelijk.

Door de enorme militaire successen van de Romeinse Republiek en het 
Romeinse Keizerrijk werd het legioen lange tijd gezien als het toppunt van 
militaire effi  ciëntie en macht in de oudheid. Het woord legioen in de Bijbel 
verwijst dus naar een legioen, een afdeling soldaten waarvan het aantal in 
de loop der tijden niet steeds gelijk was. Onder Augustus schijnt een legioen 
bestaan te hebben, dat bestond uit 6826 man (d.w.z. 6100 infanteristen, en 
726 ruiters).

Uit de Bijbel kennen wij ook kleine eenheden van 100, genaamd centuria 
met aan het hoofd ‘de hoofdman over 100’, die de centurio genoemd werd, 
een uitdrukking die in het NT vele malen voorkomt.

Nu komt de grote vraag: Als wij zien dat in de tijd van de Here Jezus duizen-
den demonen bezit namen van één mens, terwijl er ook sprake kon zijn van 
één demon die bezit nam van één mens, wat moeten wij dan denken bij de 
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200 miljoen demonen in Openbaring 9? Nemen de demonen in grote aantal-
len bezit van de wereldleiders, van politici, van hoogwaardigheidsbekleders, 
van leiders in allerlei opzicht? Zullen er dan 30.000 tot 35.000 bezeten men-
sen op aarde zijn? Of vaart elke demon apart in een mens en zullen er 200 
miljoen bezeten mensen op aarde zijn?

Het klinkt allemaal als science fi ction, als een horror verhaal. Het klinkt 
voor sommigen misschien wel volkomen ongeloofwaardig. Als de Bijbel niet 
verteld zou hebben dat deze dingen eerder gebeurd zijn, dan zouden wij mis-
schien wat meer moeite gehad hebben dit alles als een duidelijke toekomst 
te zien. Nu blijkt het – net als de plagen van Egypte – een herhaling van de 
geschiedenis te zijn.

Zonden van de eindtijd
Maar de andere mensen, die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van 
hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van 
goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet 
kunnen verroeren. Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, 
van ontucht en diefstal. (9:20-21)

Het Griekse woord voor afk eren van (bekering) is metanoia, dat “verande-
ring van denken” betekent. Vervolgens wordt bekendgemaakt wat de zonden 
van de mensen in de eindtijd zijn en waarvan zij zich niet zullen bekeren. 
Afgoden zijn in feite demonen. De hier genoemde boze geesten (NBG) zijn 
dus demonen. God had Israël ten strengste verboden om zich met deze boze 
geesten in te laten. 

Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als off er 
verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, to-
venaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. 
Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoei-
lijke praktijken verdrijft  hij deze volken voor u. (Deut. 18:10-12)

Om deze afschuwelijke praktijken moesten de Kanaänieten indertijd door de 
Israëlieten uit het land Kanaän verdreven worden. Dit land was het speciale 
eigendom van God. Hier was de berg des HEREN en hier was Jeruzalem. 
Juist daar in het gebied van God hadden de demonen zich rijkelijk verspreid. 
Hier waren zij aanwezig en hier werden zij gediend. Daarom moesten de 
Israëlieten hen uit het land verdrijven. Het was Gods land, niet satans land!
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Aanbidden van demonen
De zonden van de eindtijd zijn in feite het dienen van satan en de demonen. 
Alles wat mensen hebben als afgoden, is het dienen van de boze geesten. 
Het Griekse woord voor aanbidden betekent “eer bewijzen aan”. Het Griekse 
woord voor boze geesten is daimonia, “demonen”. Het verwijst naar het 
eindtijdverschijnsel van grote aandacht voor alles wat occult en bovenna-
tuurlijk is, met name het spiritisme.

Er zijn veel mensen die een spiritistische seance bezoeken, die meedoen met 
glaasje draaien, die laten handlezen en kaartlezen, die zich de toekomst laten 
voorspellen, die astrologen raadplegen, die meedoen met boodschappen die 
door middel van automatisch schrift  aan ons worden doorgegeven. Zelfs via 
de elektronische weg raadplegen mensen door middel van speciale recorders 
de boze geesten.

Al deze geesten zijn ‘leugengeesten’. Ze spreken wel, maar ze spreken niet de 
waarheid. Een voorbeeld: 

Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de mond van al zijn pro-
feten, zei de geest. Doe dat,  zei de HEER. Het zal je beslist lukken. Welnu, 
zo heeft  de HEER in de mond van al deze profeten van u leugens gelegd. Hij 
heeft  het juist slecht met u voor.’ (1 Koningen 22:22,23; zie ook 2 Kronieken 
18:21,22)

De Bijbel noemt hen niet alleen ‘ leugengeesten’ maar ook ‘dwaalgeesten’ en 
‘verleidende geesten’: 

Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen 
verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun 
leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun 
eigen geweten hebben dichtgeschroeid... (2 Timotheüs 4:1,2)

De Herziene Statenvertaling heeft  dit als volgt: Maar de Geest zegt uitdruk-
kelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en 
zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door 
huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer heb-
ben toegeschroeid.

Het Griekse woord voor zelf gemaakte goden (afgoden) is eidola, waarvan 
het woord idols of idolen is afgeleid. Het spreekt over de eindtijd, waarin de 
mensen hunkeren naar idolen om die te kunnen vereren. 
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Moord
Het Griekse woord voor moord is phonos, dat moord, doodslag betekent en 
dat wij ook als eindtijdverschijnsel gewend zijn om “abortus”, “euthanasie” 
en “zinloos geweld” te noemen.

Toverij
Het Griekse woord voor toverij is pharmakeia, dat magie, toverij, gif men-
gen betekent, maar ook medicijnen. Hiervan is het woord farmacie afk om-
stig. Het heeft  te maken met medicijnen, die in het Engels “drugs” genoemd 
worden en die wij als eindtijdverschijnsel maar al te goed kennen. Het maakt 
duidelijk, dat wij hier het vervolg hebben van wat vroeger in Babylonië en 
in Egypte begonnen is (Exodus 7:22; Jesaja 47:9,12). Het gebruik van drugs 
roept immers vaak ook zogenaamde religieuze ervaringen op, die door velen 
zelfs godservaringen worden genoemd. Mensen die drugs gebruiken komen 
echter niet in contact met de God van de hemel, maar met de duivel van de 
hel.

Van deze mensen in Babylonië zal later het volgende gezegd worden: 

… het licht van de lamp nooit meer in je schijnen. Het feestgedruis rond bruid 
en bruidegom zal in jou nooit meer te horen zijn. Eens waren je handelaars de 
groten der aarde, alle volken bezweken voor je verleidende toverij. (Op. 18:23)

Het was al door Israëls profeet Jesaja voorzegd: 

Integendeel, het overkomt je allebei, in een oogwenk, op één enkele dag: het 
verlies van kinderen en het weduwschap zullen je in hun volle omvang treff en, 
ondanks je talloze toverkunsten en je krachtige bezweringsformules. (Jes. 47:9)

Ga maar door met je bezweringsformules en met de talloze toverkunsten 
waarmee je je van jongs af aan hebt afgemat: misschien kun je nog iets uit-
richten, misschien laat het onheil zich afschrikken. (Jes. 47:12)

De Egyptische tovenaars hadden de toverij van de Babyloniërs geleerd en 
konden nu ook allerlei toverijen laten zien: 

Maar de Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. Daar-
om bleef de farao onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en Aäron luisteren, 
zoals de HEER gezegd had. (Exodus 7:22)
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Drugs
Mensen gebruiken drugs om verschillende redenen:

a. Om hun geest te verruimen en dingen te beleven, die anderen niet ken-
nen en die niet bij het gewone leven horen.

b. Om zich onder invloed van drugs bezig te kunnen houden met de ‘an-
dere wereld’, de occulte wereld van het spirituele.

c. Om aan anderen te geven, om die ander onder controle te krijgen, onder 
je invloed en macht te krijgen, wat in feite een vorm van hekserij is.

d. Om gewoon wat plezier te beleven.

Diefstal
Het Griekse woord voor diefstal is klemma. Wij kennen diefstal in combi-
natie met drugs; het zijn vaak drugsverslaafden die stelen om aan geld voor 
drugs te komen. Als iemand de man of de vrouw van een ander ‘steelt’ wat 
in onze tijd veel voorkomt, is dat ook diefstal.

Hoererij
Het Griekse woord voor hoererij is porneia, waar het Nederlandse woord 
pornografi e van afk omstig is. Ook dit woord kennen wij als eindtijdver-
schijnsel maar al te goed. Er is een grote mate van zedeloosheid in de wereld 
binnengedrongen. Alles mag en alles kan. Denk aan partnerruil en acties als 
van Second Love: gewoon met toestemming van je partner ‘vreemd gaan’. 
Denk aan de massale pedofi lie en homofi lie. Denk aan het feit dat wij ‘in-
eens’ offi  ciële huwelijken hebben van mensen van hetzelfde geslacht! 

En zij bekeerden zich niet
Het doel van deze ellende: mensen “bewegen” om zich tot God te bekeren. 
Helaas zullen zij het niet doen (9:20,21). Zoals farao indertijd krachtdadig 
door God gewaarschuwd werd en opgeroepen werd zich te bekeren maar 
het niet deed, zo zal het ook zijn met deze mensen. Ze zullen niet tot inkeer 
komen. Zo was het ook in de Bijbel voorzegd:

Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst 
degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij – en dan zal 
de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de 
aanblik van zijn komst. De komst van de wetteloze mens is het werk van Sa-
tan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, 
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en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. 
Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet 
aanvaard. Daarom treft  God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leu-
gen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft  maar behagen schept 
in onrecht, worden veroordeeld. (2 Th essalonicenzen 2:7-12)

Zoals God wist dat farao zich niet zou bekeren en zoals God na verloop van 
tijd ook niet meer wilde dat farao zich zou bekeren, waarom God het hart 
van farao verhardde zodat hij niet meer tot inkeer kon komen, zo zal het ook 
gaan bij de mensen in de eindtijd, na de opname van de gelovigen. Zo lang 
de gelovigen op aarde zijn hebben mensen de gelegenheid om tot inkeer te 
komen. Daarna is het te laat. Ze wilden niet, dan kunnen ze niet meer!

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn beloft e, zoals sommigen me-
nen; hij heeft  alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer 
komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. 
(2 Petrus 3:9,10)

Onze tijd lijkt zich naar het einde te spoeden
De tijd waarin wij leven maakt ons duidelijk, dat wij onderweg zijn naar het 
eindtijdscenario zoals de Bijbel dit beschrijft . Dit betekent, dat de Here Jezus 
spoedig kan en zal komen om Zijn volgelingen in het hemels Vaderhuis te 
brengen, waarna hier op aarde de tijd van de grote verdrukking zal aanbre-
ken. Wie hieraan denkt, moet zichzelf de vraag stellen: “Waar ben ik als dit 
alles gaat gebeuren? Ben ik een kind van God en komt de Here Jezus mij ook 
halen, of hoor ik niet bij Gods kinderen en ga ik ook die tijd tegemoet? Hoor 
ik bij de mensen, die zich in de grote verdrukking niet meer zullen bekeren, 
of keer ik mij nu reeds tot de Heer en aanvaard ik Hem als de Redder van 
mijn ziel?”

Wie gelooft , dat de Here Jezus ook voor zijn/haar zonden gestorven is en in 
zijn of haar plaats de straf gedragen heeft , en de Here Jezus aanvaard heeft  
als zijn of haar Redder, is een gelovige, is een kind van God en heeft  eeuwig 
leven (zie Johannes 1;12; 3:16,36 en 5:24).
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18  – SCHRIJF HET NIET OP

Openbaring 10

Zoet in de mond - brandend in de maag

De geopende boekrol
1 Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde 
hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn 
benen waren als zuilen van vuur. 2 Hij hield een kleine boekrol geopend in 
zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. 3 
Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult, en daarna lieten de zeven 
donderslagen hun stem horen. 4 Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, 
maar een stem uit de hemel zei tegen mij: ‘Wat de zeven donderslagen gezegd 
hebben, moet je geheimhouden. Schrijf het niet op.’
5 Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand 
op naar de hemel. 6 Hij zwoer: ‘Zo waar de schepper van de hemel en alles 
wat daarin is, en van de aarde met alles wat daarop is, en de zee met alles wat 
daarin is, tot in eeuwigheid leeft : het is de hoogste tijd! 7 Op het moment dat 
de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid 
worden, zoals hij zijn dienaren, de profeten, heeft  beloofd.’
8 Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: ‘Haal de ge-
opende boekrol die de engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft .’ 
9 Ik ging naar de engel toe en vroeg om het boekje. Hij reikte het mij aan en 
zei: ‘Eet het op. Het zal branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als 
honing.’
10 Ik pakte het boekje aan en at het op. Het smaakte zoet als honing, maar 
nadat ik het opgegeten had, brandde het in mijn maag. 11 Toen kreeg ik te ho-
ren: ‘Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profeteren.’ 
(NBV)

1 En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met 
een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en 
zijn voeten waren als zuilen van vuur, 2 en hij had in zijn hand een geopend 
boekje en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, 3 en hij 
riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven 
donderslagen hun stemmen horen. 4 En toen de zeven donderslagen gesproken 
hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeg-
gen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het 
niet op.
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5 En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand 
op naar de hemel, 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, 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. 
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. 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.
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 bit-
ter. 11 En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele na-
tiën en volken en talen en koningen. (NBG)

Dit hoofdstuk is in zekere zin een ‘intermezzo’. Hiervoor lazen wij over vre-
selijke oordelen die over de aarde en in het heelal zullen komen. Nu krijgen 
wij een paar hoofdstukken die ons de nodige achtergrondinformatie geven. 
We hebben dus even een onderbreking in de aankondigingen van oordelen. 
Daarna horen wij over hoe het verder zal gaan met de oordelen die over de 
aarde komen. Tijdens de visioenen uit hoofdstuk 4-9 bevond Johannes zich 
visionair in de hemel. Nu is hij als profeet op aarde en ziet dat een engel uit 
de hemel naar hem toekomt.

Een engel uit de hemel
Na de zes engelen met de bazuinen en de oordelen van God, komt er nu een 
andere engel. Hij komt uit de hemel. Hij wordt een ‘sterke engel’ genoemd. 
Hij komt met grote majesteit en waardigheid en met de tekenen van Gods 
aanwezigheid.

De wolk is het teken van Gods aanwezigheid. Psalm 18:11; 104:3; Jesaja 19:1; 
Ezechiël 1:4; Mattheüs 24:30; Openbaring 1:7.

Dit hoofdstuk zegt ons nogmaals: Jezus keert terug naar de aarde!

Nadat wij in het vorige hoofdstuk geconfronteerd werden met een sterke, 
machtige demonische engel van satan, die uit de afgrond kwam (9:11), 
krijgen wij nu te maken met een machtige engel van God die uit de hemel 
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kwam. Terwijl de demonen-engel uit de afgrond omringd was door de teke-
nen van de duivel en de afgrond: rook en duisternis (9:2), is de Goddelijke 
engel omringd door de tekenen van God; tekenen van Gods heerlijkheid, 
macht en majesteit.

Wie is deze engel?
Er zijn verschillende meningen over de vraag wie deze engel is.

a. Velen denken dat met deze engel de Here Jezus bedoeld wordt, omdat de 
engel net zoals de Here Jezus in hoofdstuk 1:12-16 bekleed is. Men rede-
neert dan, als er over een wolk geschreven is, dat de Here Jezus met de 
wolken zal komen. Maar het gaat hier niet over een wolk waarop deze 
engel verschijnt, maar dat hij een wolk heeft  alsof het een jas is.

Op. 1:7  Hij komt te midden van de wolken… (NBV)
Zie, Hij komt met de wolken… (NBG)

Op. 10:1  Een wolk omhulde hem... (NBV)
bekleed met een wolk (NBG)

b. Anderen denken, dat als de Here Jezus bedoeld zou zijn, er niet gespro-
ken zou worden over een engel, maar over het Lam, zoals steeds in het 
boek Openbaring gebeurt. Zij menen, dat het gewoon gaat over een en-
gel. Als dit juist is, komt de vraag: wie zou deze engel dan zijn?

In het boek Daniël (12:1) staat dat Michaël als een machtige engel het volk 
Israël zal bijstaan in de eindtijd, beter gezegd: in de tijd van de grote ver-
drukking. 

Maar eerst zal ik je zeggen wat er in het geschrift  van de waarheid geschreven 
staat. Niemand steunt mij in mijn strijd tegen deze vorsten, behalve je vorst 
Michaël. (Daniël 10:21) 

Vergelijk hierbij het volgende vers: Maar de vorst van het Perzische konink-
rijk heeft  mij eenentwintig dagen tegengehouden voordat Michaël, een van 
de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar, bij de koningen van 
Perzië, zo alleen stond. (Daniël 10:13)

Zie ook: 

Zelfs de aartsengel Michaël waagde het niet de duivel te beschuldigen en te 
veroordelen toen hij met hem twistte over het lichaam van Mozes. Hij zei al-
leen: ‘Moge de Heer u straff en.’ (Judas :9)
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Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd 
aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden 
verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. (Op. 12:7,8)

Herhaaldelijk wordt de naam van Michaël genoemd als een zeer sterke engel 
die machtiger is dan de duivel en die in de strijd met satan het volk Israël bij-
staat. Het is dus heel goed mogelijk dat met de sterke engel uit Openbaring 
10:1 ook Michaël bedoeld wordt.

Wij kennen Michaël als één van de machtige aartsengelen. Het hoeft  ons 
dan ook niet te verwonderen dat hij bekleed is met de heerlijkheid van God 
en van de Here Jezus. De engel is bekleed met een wolk, die een teken is van 
Gods aanwezigheid bij Israël. Het is het teken van Gods heerlijkheid. Zijn 
gelaat als de zon spreekt ook van Gods heerlijkheid. 

Opmerkelijk is wat er staat over de benen. Zijn benen waren als zuilen van 
vuur. De Staten vertaling en de NBG hebben: Zijn voeten waren als pilaren 
van vuur. Voeten kunnen nooit pilaren zijn! Hier blijkt dat de Openbaring 
oorspronkelijk in de Hebreeuwse taal door Johannes geschreven is. Het hier 
gebruikt Griekse woord was podos. Het Grieks kent ook een woord voor 
benen: skele. Het Hebreeuws heeft  echter maar één woord dat zowel benen 
als voeten betekent: raglajiem. Bij het vertalen van het Hebreeuws naar het 
Grieks hebben de vertalers het verkeerde Griekse woord gekozen. Ze kozen 
voeten in plaats van benen.

Benen spreken van kracht. Hierbij gaat het over de kracht waarmee deze 
machtige engel de vijanden van God en van het volk Israël kan vertrappen. 
De rechtervoet zet hij op ‘de zee’. De vraag is of met ‘de zee’ weer een bepaal-
de zee bedoeld wordt, of dat het nu beeld is van ‘de volkerenzee’. De linker-
voet zet hij op ‘de aarde’. Je kunt ook lezen op ‘het land’. Wordt hiermee de 
gehele aarde bedoeld of slechts het land Israël?

‘Voet zetten op’ is een teken van ‘in bezit nemen, veroveren’. Zie:

...dan zal de HERE al deze volken voor u wegdrijven, zodat gij het gebied van 
volken, groter en machtiger dan gij, in bezit zult nemen. Elke plaats die uw 
voetzool betreedt, zal van u zijn; van de woestijn af tot de Libanon, van de 
rivier af, de rivier de Eufraat, tot de westelijke zee toe zal uw gebied zich uit-
strekken. (Deut. 11:23,24)
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Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb 
beloofd. (Jozua 1:3) Letterlijk: Elke plek waarop de holte van uw voet zijn weg 
gaat, aan u heb ik die gegeven; zoals ik tot Mozes heb gesproken.

Wat betekent dit?
Tot dit moment was satan de ‘koning’ op aarde. Het moment dat Johannes 
beschrijft , ligt in de toekomst! Dus satan is dan nog steeds koning op aarde. 
Niet voor niets geeft  de Bijbel hem bijzondere titels, zie 2 Cor. 4 vers 4: 

NBV ...de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld 
zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de 
luister van Christus, die het beeld van God is.

NBG: ...ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid 
heeft  geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heer-
lijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

Het BOEK: Satan, de god van deze wereld, heeft  hen verblind, zodat zij het 
goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, Die 
het beeld van God is.

en Efeziërs 2 vers 2:

NBV ...waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de 
machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoor-
zaam zijn. 

NBG: ...waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer we-
reld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans 
werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid.

Het BOEK: U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde 
slechte dingen als zij. U gehoorzaamde satan, de leider en vorst van de geeste-
lijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die vijanden van 
de Here zijn.

Dan eist God echter het eigendom van de wereld terug van satan. In de Hof 
van Eden heeft  satan kans gezien de wereld aan God te ontfutselen, door ge-
bruik te maken van Adam en Eva. Nu zal het moment aanbreken dat God de 
aarde terugneemt van satan. Dat zal pas verderop in het boek Openbaring 
een realiteit worden, maar nu al wordt dit door deze machtige engel symbo-
lisch aangekondigd.
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Dit wordt dus een keerpunt in de wereldgeschiedenis. De wereld zal weer 
onder het gezag van de Almachtige komen. Ook al zullen er nog twee af-
schuwelijke beesten komen, het beest uit de zee en het beest uit de aarde, die 
hun laatste macht over de aarde ten toon zullen spreiden, het eind is in zicht. 
We gaan nu in een stroomversnelling naar het einde. Het is de hoogste tijd, 
er is geen uitstel meer! De engel heeft  zijn voeten al op zee en land gezet. Dat 
wordt later verder aangekondigd met de woorden: 

Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stem-
men, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en 
die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ (Op. 11:15) 

De heerschappij van de Here Jezus op aarde komt dus pas als Openbaring 
11:15 is aangebroken. De strijd zal binnenkort worden aangebonden met het 
beest. De uitslag staat bij voorbaat al vast: Jezus is overwinnaar!

Hier hebben wij het antwoord op de vraag waar alle ellende op aarde van-
daan komt. In 2 Petrus 3:9 staat: 

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn beloft e, zoals sommigen me-
nen; hij heeft  alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot in-
keer komt en niemand verloren gaat.

Hier komt het antwoord van God op het roepen van de martelaren aan de 
voet van het gouden reukoff eraltaar in de hemel:

Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zie-
len van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken 
en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, 
wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straff en en ons bloed 
op hen wreken?’ Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog 
een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders 
en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden 
hebben. (Op. 6:9-11)

Hier hebben wij het antwoord van God op de onbekeerlijkheid van de men-
sen in de tijd van de grote verdrukking. 

Maar de andere mensen, die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van 
hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van 
goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet 
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kunnen verroeren. Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, 
van ontucht en diefstal. (Op. 9:20,21)

De grens van de genadetijd is bereikt. Er is geen uitstel meer. Het tijdperk 
van de genade zal spoedig eindigen. Spoedig zal op de zevende sjofar gebla-
zen worden...

Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stem-
men, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en 
die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ De vierentwintig oud-
sten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God met de woor-
den: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw 
grote macht neemt u nu het koningschap op u. De volken raasden in woede, 
maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen 
over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen 
en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die 
de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’ (Op. 11:15-18)

De eerste periode van de grote verdrukking is in de vorige hoofdstukken 
van het boek Openbaring beschreven. De tweede periode van de grote ver-
drukking zal nu spoedig aanbreken. Dat wordt Openbaring 15-19.

De boekrol
Hij hield een kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op 
de zee en zijn linkervoet op het land. (Op. 10:2)

De engel heeft  in zijn hand een boekrol, in de vertaling NBG een boekje 
genoemd, maar het is een kleine boekrol. Het kan nog steeds dezelfde boek-
rol zijn als waarvan wij eerder hoorden in Openbaring 5. Het lijkt er echter 
op dat het een andere boekrol is. Dit is namelijk een kleine boekrol en hij is 
niet in de hand van God of van de Here Jezus, maar in de hand van de engel. 
Mogelijk is dit de boekrol waarnaar in Daniël 12 verwezen werd. 

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk 
ter zijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is 
sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het 
boek zijn opgetekend. Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen 
ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden 
veracht en verafschuwd. De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemel-
gewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, 
voor eeuwig en altijd. Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel 
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het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.’ 
Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verze-
geld tot de eindtijd. (Daniël 12:1-4,9)

Daarop hoorde ik de in linnen geklede man die zich boven het water van de 
rivier bevond spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij 
de eeuwig Levende: ‘Eén tijd, een dubbele en een halve tijd: wanneer de macht 
van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al deze din-
gen zich hebben voltrokken.’ Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei: ‘Mijn 
heer, hoe zal dit alles afl open?’ (Daniël 12:7,8)

De engel in Openbaring 10 heft  ook zijn hand op, naar omhoog, naar de he-
mel. Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand 
op naar de hemel. (Op. 10:5)

Het is het teken van de overwinning en het teken van de eed die gezworen 
wordt. Het is ook het wijzen naar de hemel, naar God van wie de hulp en de 
kracht om te overwinnen moet komen. Zo ook stond Mozes eens in de strijd 
tegen de Amalekieten. 

De stem als van een leeuw en de donderslagen
Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult, en daarna lieten de zeven 
donderslagen hun stem horen. (Op. 10:3)

Het gebrul van de engel is geen angstkreet van de engel, maar het geluid dat 
de duivel duidelijk moet maken, dat zijn einde in zicht komt. De machtige 
engel maakt zich gereed om Gods vijanden te overwinnen. Zoals een leeuw 
brult, zo angstaanjagend voor de duivel, de vijand, klinkt nu het gebrul van 
de machtige engel. Wij kennen zeven donderslagen - die ook wel ‘de’ zeven 
donderslagen genoemd worden uit Psalm 29, waar ook precies zeven keer 
over de stem van God als de stem van de donder gesproken wordt:

Een psalm van David.
Erken de HEER, o goden,
erken de HEER, zijn macht en majesteit,
erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
buig u voor de HEER in zijn heilige glorie.
De stem van de HEER boven de wateren,
de God vol majesteit doet de donder rollen,
de HEER boven de wijde wateren,
de stem van de HEER vol kracht,
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de stem van de HEER vol glorie.
De stem van de HEER splijt ceders,
de HEER splijt de ceders van de Libanon.
Opspringen doet hij de Libanon als een kalf 
en de Sirjon als het jong van een wilde stier.
De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen,
de stem van de HEER brengt de woestijn tot beven,
beven doet de HEER de woestijn van Kades. 
De stem van de HEER doet de hinden kalven
en de geiten hun jongen werpen.
Majesteit! roept heel zijn paleis.
De HEER heeft  zijn troon boven de vloed,
ten troon zit de HEER als koning voor eeuwig.
De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, 
de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.

Niet opschrijven / geheim houden (10:4)
Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet je geheimhouden. Schrijf het 
niet op.

Johannes heeft  klaarblijkelijk gehoord en begrepen wat de zeven donder-
slagen zeiden. Het waren dus geen gewone donderslagen. Het was een 
boodschap die klonk als de donder. Maar Johannes heeft  het verstaan en 
begrepen. Maar deze boodschap mag niet worden opgeschreven. Hij moet 
klaarblijkelijk geheim blijven. Voor wie geheim? Voor u en mij? Dat lijkt mij 
niet het geval te zijn. Het moet geheim blijven voor de duivel. Zoals de duivel 
en de demonen niet begrepen wat zij deden en wat zij over zichzelf uitriepen 
toen zij de Joodse leiders ophitsten om Jezus naar het kruis te laten gaan, zo 
zal het straks zijn dat de duivel en de demonen niet weten hoe zij hun onder-
gang tegemoet gaan.

Zie: Johannes 12:31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de 
heerser van deze wereld uitgebannen worden.

Johannes 14:30 Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van 
deze wereld is al onderweg. Hij heeft  geen macht over mij…

Johannes 16:11 … dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.
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Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is 
echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder 
zullen gaan. (1 Corinthiërs 2:6) 

NBG: Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid 
echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht 
teniet gaat.

Geen van de machthebbers van deze wereld heeft  die wijsheid gekend; zouden 
ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister 
niet hebben gekruisigd. (1 Corinthiërs 2:8)

NBG: En geen van de beheersers dezer eeuw heeft  van haar geweten, want 
indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet 
gekruisigd hebben.

Gods geheim
Op het moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods 
geheim werkelijkheid worden, zoals hij zijn dienaren, de profeten, heeft  be-
loofd. (Op. 10:7)

De wijze waarop hier over de zevende sjofar gesproken wordt, wekt niet de 
indruk dat er even kort op de sjofar geblazen zal worden, waarna ineens al-
les duidelijk zal worden. Het lijkt erop dat hier bedoeld wordt, dat het hier 
gaat over de periode waarop op de sjofar geblazen zal worden.

Letterlijke vertaling: Maar in de dagen van het geluid van de zevende engel, 
wanneer hij de bazuin zal gaan blazen, zal het geheimenis van God tot volein-
ding worden gebracht, zoals hij verkondigd heeft  aan zijn dienaren, de profe-
ten! 

Ook de vele statenvertalingen (1637 tot en met HSV en de NBG) vertalen in 
die geest: in de dagen van...

Welk geheimenis?
Het gaat hier niet over het geheimenis van de gemeente, ook niet over het ge-
heimenis van de Here Jezus. Zelfs niet over het geheimenis van het komende 
koninkrijk of het geheimenis van de opname der gemeente. Dat zijn allemaal 
geheimenissen, maar die worden hier niet bedoeld. Het gaat hier over een 
nieuw geheimenis waarin opgeschreven is wat er met de wereld, met de dui-
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vel en met de demonen zal gebeuren. Noem het maar het geheimenis van de 
veroordeelden in de grote verdrukking.

Het woord ‘verkondigen’ is de vertaling van het Griekse woord euengelizein, 
waarin het woord ‘evangeliseren’ te herkennen valt. Beter gezegd: het is het 
bekend maken van het goede nieuws, een blijde boodschap. Het wordt het 
evangelie van de eindtijd.

De inhoud van dit evangelie van de eindtijd is Gods geheim (10:7), Gods 
mysterie. Anders gezegd: het heilsplan van God. Nu zijn er meerdere gehei-
menissen van God in de Bijbel te vinden. Hier zal het echter moeten gaan 
om het geheimenis van de ondergang van de hele demonische wereld.

Vroeger had Paulus geschreven dat die demonische wereld al aan het werk is 
in de wereld en dat dit een geheimenis is voor velen. Heel zwak klinkt dat in 
de NBV:

Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst de-
gene die hem tegenhoudt verdwijnen. (2 Th essalonicenzen 2:7)

NBG: Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht 
slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.

Zoet en bitter
Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: ‘Haal de ge-
opende boekrol die de engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft .’ 
Ik ging naar de engel toe en vroeg om het boekje. Hij reikte het mij aan en zei: 
‘Eet het op. Het zal branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als ho-
ning.’ Ik pakte het boekje aan en at het op. Het smaakte zoet als honing, maar 
nadat ik het opgegeten had, brandde het in mijn maag. Toen kreeg ik te horen: 
‘Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profeteren.’  (Op. 
10:8-11)

Het gaat hier over landen, volken en koningen, dus niet over Israël en ook 
niet over de Gemeente.

Johannes moet de boekrol bij de engel ophalen en vervolgens opeten. 

‘Eten’ betekent in de profetie: ‘tot je nemen’, kennis vergaren, je ermee iden-
tifi ceren. Wij kennen een vergelijkbare gedachte in onze taal. Je kunt een 
boek ‘verslinden’. Jeremia deed dit ook: Telkens als ik uw woorden hoorde, 
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nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want 
ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten. (Jeremia 15:16)

Johannes moet zich de boodschap eigen maken voordat hij hem aan anderen 
doorgeeft . Dit is een herinnering aan de profetie van Ezechiël. 

Jij, mensenkind, luister naar mijn woorden en wees niet opstandig zoals dat 
volk. Doe je mond wijd open en eet wat ik je te eten geef.’ Ik keek, en zag een 
hand die naar mij was uitgestrekt en een boekrol vasthield. Die werd voor 
mijn ogen uitgerold en ik zag dat hij aan beide kanten beschreven was. Dit 
stond erop te lezen: Klaagliederen, en gezucht en gesteun.

De stem zei tegen mij: ‘Mensenkind, eet op wat je wordt voorgehouden; eet 
deze rol op en ga naar de Israëlieten om te profeteren.’ Ik opende mijn mond 
en kreeg de boekrol te eten, en de stem zei: ‘Mensenkind, vul je maag en je 
buik met deze rol, die ik je geef.’ Ik at de rol op; hij was zo zoet als honing. (Ez. 
2:8-3:3)

Voor Israël is de profetie zoet, omdat het zeker is dat de gebeden van Israël 
nu verhoord gaan worden en God Israëls vijanden zal straff en. Het is het 
goede nieuws van de verlossing. De vijanden worden gestraft  en de Messias 
komt bij Zijn volk.

Voor de volken is de profetie bitter, omdat vaststaat dat Gods oordeel hen zal 
treff en. In het Grieks staat niet dat Johannes moet profeteren tot of over de 
volken, maar tegen de volken. Het is een boodschap die hen hard zal tegen-
klinken.

In de profetie wordt de dubbele werking van Gods Woord openbaar. Zoet 
voor de een, bitter voor de ander. Israël zal in volle glorie hersteld worden. 
Gods vijanden zullen onttroond worden!

Johannes moet weer profeteren
Geen uitstel meer! We gaan nu in een stroomversnelling naar het einde. Het 
is de hoogste tijd! Er is geen uitstel meer! Wanneer begint dit?

Dit begint op het moment, dat de profetieën die in de vorige hoofdstukken 
genoemd zijn, vervuld zijn. Als de demonen hun invasie en veroveringstocht 
op aarde begonnen zijn, is er geen uitstel meer. Vanaf dat moment gaat het 
razendsnel verder naar het eind van de grote verdrukking en het aanbreken 
van het Messiaanse vrederijk.
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Johannes moet nu aankondigen wat bij ons in hoofdstuk 11 en 12 vermeld 
wordt. Hij moet spreken over de twee getuigen, over de vrouw die met de 
zon bekleed is, over het mannelijke kind, over de draak en over de 2 bees-
ten. Er kan niet meer getreuzeld worden. Wij moeten nu snel verder in de 
tijd. Ook moet de tempel in Jeruzalem weer gebouwd worden.

En wij?
Wij moeten ons gereedmaken voor de komst van de Here Jezus. Wanneer 
komt? Geen idee. Misschien vandaag nog. Wij hoeven de tijd niet te weten. 
Wij moeten alleen het feit van Zijn terugkomst weten. Zo moeten wij gereed 
zijn als Hij komt.

Wij hebben geen uitstel meer! We gaan in een stroomversnelling naar het 
einde. Het is de hoogste tijd! Er is geen uitstel meer !
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19 – DE TWEE GETUIGEN

Openbaring 11:1-14

De Tempel en de twee getuigen

De tempel en de twee getuigen
1 Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok, met de opdracht: ‘Neem 
de maten op van Gods tempel en van het altaar, en tel degenen die God daar 
aanbidden. 2 De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, 
want hij is bestemd voor de heidenen, die de heilige stad tweeënveertig maan-
den lang zullen vertrappen. 3 Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te 
profeteren. Gedurende twaalfh onderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld 
in een boetekleed. 4 Zij zijn de twee olijfb omen en de twee lampenstandaards 
die voor de Heer van de wereld staan. 5 Als iemand hun kwaad wil doen, 
komt er vuur uit hun mond, dat hun vijanden verteert; op die manier zal 
iedereen die hun kwaad wil doen moeten sterven. 6 Zij hebben de macht om 
de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt zolang zij profeteren. Ook heb-
ben ze de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze de aarde 
treff en met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen. 7 Wanneer zij hun 
getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt 
de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden. 8 Dan liggen 
hun lijken op het plein van de grote stad die in fi guurlijke zin Sodom of Egypte 
heet, de stad waar ook hun Heer gekruisigd is. 9 Gedurende drieënhalve dag 
komen er mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal, om hun 
lijken te zien, en zij dulden niet dat ze begraven worden. 10 De mensen die op 
aarde leven juichen om de dood van de twee profeten, en opgetogen sturen ze 
elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor hen ge-
weest.’
11 Maar toen de drieënhalve dag voorbij waren, voer er een levensgeest uit 
God in hen en kwamen ze weer overeind. Iedereen die hen zag werd doods-
bang. 12 Er klonk een luide stem uit de hemel, die tegen hen zei: ‘Kom hierbo-
ven.’ Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijan-
den. 13 Op dat moment kwam er een zware aardbeving, die een tiende deel 
van de stad verwoestte. Zevenduizend mensen werden door de aardbeving 
gedood, de rest werd door vrees bevangen en begon de God van de hemel eer te 
bewijzen.
14 Het tweede wee is voorbij, maar het derde volgt binnenkort! (NBV)
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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. 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 maan-
den lang. 3 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, 
te profeteren, twaalfh onderd zestig dagen lang. 4 Dit zijn de twee olijfb omen 
en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. 
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 zo de dood vinden. 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. 7 En wanneer zij hun getuigenis zul-
len voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog 
aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. 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. 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. 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.
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 aanschouw-
den. 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hier-
heen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aan-
schouwden hen. 13 En te dien ure kwam er een grote aardbeving 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.
14 Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig. (NBG)

Drie profetieën
Dit hoofdstuk bevat eigenlijk drie profetieën. Eén heel korte, alleen de ver-
zen 1 en 2 en een langere, de verzen 3-13, met als toevoeging de verzen 14-19. 
Bij de eerste en tweede profetie moeten wij kijken naar wat in de toekomst 
op aarde zal plaatshebben. Bij de laatste profetie worden wij bepaald bij wat 
er in de hemel zal geschieden.

Profetie wordt in de Bijbel bijna altijd beschreven alsof het al gebeurd is. Dat 
komt, omdat een profeet vertelt, wat hij in het profetische visioen gezien 
heeft . Dat betekent niet, dat het ook in werkelijkheid al gebeurd is. Het is 
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nog toekomstig en de vervulling moet nog komen. Zo is het ook met wat wij 
hier gelezen hebben.

Zoals hoofdstuk 10 van het boek Openbaring een soort intermezzo was, 
na de oordelen die in de vorige hoofdstukken aangekondigd waren, zo laat 
hoofdstuk 11 ons nu al zien, wat de uitwerking van Gods oordelen voor Isra-
el zal zijn. Er worden in de volgende hoofdstukken van het boek Openbaring 
nog meer oordelen aangekondigd. Die oordelen zullen een belangrijk resul-
taat hebben. Dat wordt ons nu bij voorbaat al getoond. Het is alsof wij even 
achter de schermen mogen kijken naar de tijd als de grote verdrukking zal 
eindigen en het Messiaanse vrederijk zal aanvangen. Zoals wij steeds zagen, 
dat er naast de aankondigingen van de oordelen ook bemoedigingen vanuit 
de hemel gegeven werden, zo hebben wij hier ook een speciale bemoediging. 
De toekomst ziet er angstaanjagend uit, maar alles komt goed, zeker met het 
volk Israël. God Zelf gaat daarvoor zorgen, onder andere door het zenden 
van twee bijzondere getuigen.

Een nieuwe tempel in Jeruzalem
In 70 na Christus was de prachtige tempel in Jeruzalem verwoest door de 
Romeinen. Joden kunnen hun geloof niet goed uitleven als er geen tempel is. 
Er zijn opdrachten die zij van God gekregen hebben, die alleen in de tempel 
uitgevoerd kunnen worden. De Joden hadden dus direct na de verwoesting 
van de tempel een groot probleem. Hoe moesten ze nu God dienen? Hoe 
moesten nu zij het Pascha vieren? De lammetjes mochten immers alleen in 
de tempel geslacht worden en dat kon nu niet meer!

Het is begrijpelijk dat velen toen gedacht zullen hebben aan de profetieën in 
de boeken Jesaja, Ezechiël en andere profeten. God had een bijzondere tijd 
in het vooruitzicht gesteld waarin er vrede, vrijheid en voorspoed op aarde 
zou zijn en Zijn Messias in Jeruzalem op de troon zou zitten. Ook zou er een 
bijzondere tijd aanbreken voor een bijzondere tempel.

Het vertrouwen van een aantal Joden zal geschaad zijn geweest. Zij zullen 
de vraag gesteld hebben: Komt er ooit nog een nieuwe tempel? Die vraag 
leeft  bij veel Joden nog steeds. Terwijl de ene Jood overtuigd is dat er nog 
een nieuwe tempel in Jeruzalem komt, meent de andere Jood dat die tijd niet 
meer terugkeert. Een aantal christenen sluit zich hierbij aan, en wijst erop 
dat de christenen nu de nieuwe tempel zijn en dat er dus geen aardse tempel 
meer komt in Jeruzalem.
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Nu geeft  God antwoord en deelt aan Johannes mee wat er in de toekomst 
gaat gebeuren. Hij krijgt de mededeling dat er weer een tempel in Jeruzalem 
komt.

Het gaat niet over de kerk
Mensen die het boek Openbaring willen uitleggen alsof het in dit boek gaat 
over de Kerk in het midden van de wereld, zullen in dit hoofdstuk ook ge-
noeg hebben om te vergeestelijken. Dat is echter niet de bedoeling. Het gaat 
niet over de Kerk als geestelijke tempel van God; het gaat over de aardse 
tempel en over het aardse Jeruzalem en het gaat over Joden – niet over chris-
tenen! Omdat de mensen die hier genoemd worden God in de aardse tempel 
in Jeruzalem aanbidden, zijn zij dus Joden.

Dit hoofdstuk heeft  veel Bijbeluitleggers voor raadsels gesteld. Men heeft  
zich afgevraagd of dit hoofdstuk over de toekomst gaat, of dat hier terugge-
keken wordt op iets wat al in Israël heeft  plaatsgehad. Het is begrijpelijk dat 
anderen dachten aan de tijd van de Makkabeeën, de periode van juni 168 
vóór Christus tot december 165 vóór Christus – eveneens een periode van 
3½ jaar! Dat was de tijd die bekend is vanwege de enorme terreur van Antio-
chus Epiphanes tegen God en de godsdienstige levenswijze van de Joden. Er 
was toen ook een gruwel der verwoesting in de tempel: een afgodsbeeld. 

Ook is er gedacht dat hier verwezen wordt naar de Joodse oorlog tegen de 
Romeinen, toen de Joden hoopten dat de tempel niet in handen van de 
heidense Romeinen zou vallen. In de tijd van de oorlog tegen de Romeinen 
werd het binnenste heiligdom in zekere mate gerespecteerd. Het ging toen 
om een zelfde periode als waarover Openbaring 11 spreekt – 3½ jaar. 

De eerste profetie: Het opmeten van de tempel
Alsof de tempel er alweer is, zo moet Johannes de toekomstige tempel opme-
ten. Hij moet echter alleen dat deel opmeten, waar Joden mogen komen. Het 
deel dat bestemd is voor de heidenen – de voorhof der heidenen – mag hij 
niet opmeten. Hij moet zowel het tempelgebouw als het altaar opmeten en 
de Joden tellen die daar zijn om tot God te bidden. 

Opmeten kan twee betekenissen hebben. Het kan betekenen, dat iets een 
goede toekomst tegemoet zal gaan, maar ook kan het betekenen, dat datgene 
wat opgemeten wordt, vernietigd zal worden. Terwijl het eerst lijkt, alsof 
Israël dat geoordeeld zal worden, zijn ondergang tegemoet zal gaan, blijkt 
daarna, dat Israël en Jeruzalem zullen blijven bestaan en een nieuwe toe-
komst tegemoet zullen gaan. God zal de tempel, Zijn volk en de stad Jeru-
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zalem toch voor de defi nitieve ondergang behoeden, ook al zal het er in de 
toekomst op lijken, of heel Israël van de kaart geveegd zal worden.

Het opmeten van de tempel heeft  hier de betekenis van: God zal Zijn tempel 
beschermen. Hij zal zorgen voor de veiligheid van de tempel. De profetie 
roept de herinnering op aan eerder uitgesproken profetieën:

Daarop antwoordde de HEER de engel die met mij sprak met troostende en 
bemoedigende woorden, en de engel droeg mij op te verkondigen: ‘Dit zegt 
de HEER van de hemelse machten: Brandend van liefde neem ik het op voor 
Jeruzalem en Sion, en ziedend van woede ben ik op de zelfgenoegzame vol-
ken. Ik had mijn toorn immers al weer laten varen, maar zij hebben mijn volk 
steeds harder aangepakt. Daarom – zegt de HEER – keer ik vol erbarmen 
terug naar Jeruzalem. Mijn huis zal er worden herbouwd – spreekt de HEER 
van de hemelse machten – en met het meetlint in de hand zal een begin wor-
den gemaakt met de wederopbouw van de stad.’ (Zacharia 1:13-16)

Op de tiende dag van de maand, aan het begin van het vijfentwintigste jaar 
van onze ballingschap, het veertiende jaar na de val van de stad, op precies die 
dag werd ik door de hand van de HEER gegrepen en weggevoerd. In een god-
delijk visioen bracht hij mij naar Israël en zette hij me neer op een heel hoge 
berg. Aan de zuidkant was iets gebouwd dat op een stad leek. Hij bracht me 
erheen. In de poort stond een man die eruitzag alsof hij van brons was. Deze 
man had een linnen koord en een meetstok in zijn hand. Hij zei tegen mij: 
‘Mensenkind, kijk nauwkeurig toe, luister aandachtig en let goed op bij alles 
wat ik je zal laten zien. Want je bent hierheen gebracht om dit te zien te krij-
gen. Alles wat je ziet moet je aan de Israëlieten vertellen.’ (Ez. 40:1-4) 

Zie ook Ezechiël 40-48 waar het komende Messiaanse vrederijk beschreven 
wordt.

De woorden ‘riet’ en ‘meetstok’ zijn in principe dezelfde woorden. 

Wat zal beschermd worden?
Er zal bescherming zijn voor de tempel van God – dat is het eigenlijke tem-
pelgebouw, het altaar in de voorhof van de mannen en de mensen die daar 
de Here God aanbidden. Dat aanbidden moet dan zijn in de voorhof van de 
mannen, ook wel de voorhof van de priesters genoemd. De priesters hebben 
ook nog toegang tot het tempelgebouw. Wie de mensen zijn die in de voor-
hof van de mannen de Here God aanbidden, wordt niet gemeld. 
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De andere voorhof, dat is de buitenste voorhof, de voorhof der heidenen 
moet niet opgemeten worden. Die is, net als in het verleden, aan de heidenen 
gegeven, d.w.z. voor de heidenen opengesteld.

Jeruzalem en de heidenen
De cryptische omschrijving ‘Sodom’ en ‘Egypte’ betekent niet dat wij nu 
ineens naar het letterlijke Sodom of Egypte verplaatst worden. Het is een be-
schrijving van toestanden in Jeruzalem zoals die eerder in Sodom en Egypte 
gevonden werden, zeer ernstige zonden. Die situatie zal ook in Jeruzalem ge-
vonden worden in de eindtijd. Het is een situatie die vraagt om vernietiging. 
God zal echter de stad ‘waar de Heer gekruisigd is’ sparen. Het off er van de 
Here Jezus zal in die tijd ook genade brengen aan volk, stad en tempel van 
Jeruzalem. Het is een verwijzing naar de profetie van Jesaja:

Wat rest er nog van Sion? Het is als een hut in een wijngaard, 
een schuilkeet in een komkommerveld, een stad in het nauw.
Had de HEER van de hemelse machten ons niet een laatste rest gelaten, 
het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.
Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom, 
geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra.
(Jesaja 1:8-10)

Samaria was je grote zuster die ten noorden van je woonde, samen met haar 
dochters; en in het zuiden woonde je kleine zusje Sodom met haar dochters. 
Je hebt net als zij gehandeld en je net zo gruwelijk misdragen. Al snel maakte 
je het zelfs nog erger! Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER – je zuster So-
dom en haar dochters hebben zich niet zo slecht gedragen als jij en je dochters. 
Terwijl zij zich toch, omdat ze genoeg te eten hadden en onbezorgd van hun 
rust konden genieten, hoogmoedig gedroegen en niets deden voor de armen 
en de machtelozen. Ze verhieven zich boven de anderen, wat ze deden vond 
ik gruwelijk. Ik zag het en heb hen weggevaagd. En dan Samaria: ze heeft  niet 
half zoveel misdreven als jij! Jouw gedrag was gruwelijker dan dat van haar; 
bij jou vergeleken waren je zusters rechtvaardig. Jij moet je vernedering nu 
dragen, omdat de zonden van je zusters bij jouw daden verbleken; je hebt je 
zo veel gruwelijker misdragen dan zij dat het wel lijkt of zij onschuldig zijn. 
Schaam je en onderga nu je vernedering, want door jou lijken je zusters haast 
rechtvaardig. Toch zal ik hun lot ten goede keren, het lot van Sodom en haar 
dochters en dat van Samaria en haar dochters, en ook jouw lot zal ik ten 
goede keren, net als dat van hen. Je zult vernederd worden en je schamen voor 
alles wat je gedaan hebt, en zij zullen daar troost uit putten. En als je zusters 



226

Sodom en Samaria met al hun dochters in ere zijn hersteld, zullen ook jij en 
je dochters in ere worden hersteld. Was jij het niet die in je hoogmoed steeds 
kwaad sprak over je zuster Sodom? (Ez. 16:46-56)

Dit beeld uit vroeger tijden roept Openbaring 11 nu voor ons op. Jeruzalem 
zal worden als Sodom en Gomorra, als Egypte en als Samaria, ja als Dan en 
Bethel. Hoe? Door het dienen van afgoden. Dat zal ook in Jeruzalem gebeu-
ren: De antichrist zal zich als een god laten aanbidden in het heiligdom van 
Jeruzalem:

De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben 
afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij 
zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheff en, om in 
Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. 
(2 Th essalonicenzen 2:3,4). 

Zoals de mensen van het tienstammenrijk zich bogen voor de gouden kal-
veren in Dan en Bethel, zo zullen er in de toekomst velen zijn die zich zullen 
buigen voor het beeld van de antichrist, dat is: voor de gruwel der verwoes-
ting die dan in de tempel zal staan!

Dus: ja er komt weer een tempel in Jeruzalem!

Voordat nog meer verschrikkelijke oordelen aangekondigd zullen worden, 
moet Johannes eerst bemoedigd worden: het komt goed met Gods volk, 
Gods stad (Jeruzalem) en Gods huis (de tempel). God Zelf zal deze alle be-
schermen en voor dit alles zorgen. Ja, de heidenen zullen komen en het huis 
van God ontwijden en Joden doden, maar daarna komt er een keer in het lot 
van Joden, Jeruzalem en de tempel. In dit hoofdstuk worden wij meegeno-
men vanaf de helft  van de grote verdrukking tot aan het eind van de grote 
verdrukking, als de in dit hoofdstuk genoemde 42 maanden voorbij zullen 
zijn. Lucas 21:24 deelt het volgende mee over de stad Jeruzalem: 

De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden 
weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt 
zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is. 

Dit is geschied sinds 70 na Christus. Het eindigde in 1967 toen de Joden het 
beheer over de hele stad Jeruzalem kregen.

De heidenen zullen – nog steeds in de tijd van de grote verdrukking – de ge-
legenheid krijgen om de stad Jeruzalem te “vertreden” gedurende 42 maan-
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den, dat is 3½ jaar – de tweede helft  van de grote verdrukking, die in totaal 
7 jaar zal duren (zie Daniël 9:24-27). 

In de Openbaring wordt ons geen chronologische volgorde gegeven van wat 
er allemaal in de grote verdrukking zal gebeuren. Er wordt een opsomming 
gegeven van wat er allemaal zal gebeuren. Zo vertelt ook het Oude Testa-
ment. Daar worden telkens bepaalde aspecten getoond van de tijd van de 
grote Dag des Heren. Ook in het Oude Testament staat het niet in een chro-
nologische volgorde. 

Openbaring 11 vertelt over één aspect van wat er in de tweede helft  van de 
grote verdrukking zal geschieden. In andere hoofdstukken worden andere 
feiten uit dezelfde periode genoemd. Hoofdstuk 11 eindigt met het aan-
breken van het Messiaanse vrederijk, dat pas in hoofdstuk 20 duidelijker 
genoemd wordt. Toch eindigt ons hoofdstuk er ook al mee en maakt ons 
duidelijk, dat als de periode van de twee getuigen eindigt, het Messiaanse 
vrederijk aanbreekt. Voor de uitleg van bepaalde zaken in dit hoofdstuk is 
het goed, dit duidelijk te zien. Het eindresultaat van het werk van de twee 
getuigen zal dus het aanbreken van het Messiaanse vrederijk zijn!

De gruwel der verwoesting
Op dit moment (van Openbaring 11) zal mogelijk ‘de gruwel der verwoesting’ 
waarvan zowel door de profeet Daniël als door de Here Jezus gesproken is, 
nog op de heilige plaats staan. De Here Jezus zei:

Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er 
zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de 
wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt 
tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk 
in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het 
einde komen. Wanneer jullie dus de verwoestende gruwel waarover gespro-
ken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit 
goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van 
zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, en wie op 
het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. (Mattheüs 24:10-18)

In dit deel vallen de volgende feiten op:

• Er zal een ellendige tijd op aarde komen, ook over Israël. Dat zal de tijd 
van de grote verdrukking zijn.
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• Wie (van de Joden!) in die tijd trouw aan God blijft  komt door die grote 
verdrukking heen en komt in het Messiaanse vrederijk.

• Dit vrederijk komt pas als de boodschap van dat aardse koninkrijk in de 
gehele wereld gepredikt zal zijn.

• In die periode van de grote verdrukking zal de verwoestende gruwel op 
het tempelplein staan.

Het lijkt er dus op, dat deze verwoestende gruwel – een eerbetoon aan satan 
en aan de antichrist – pas in de tijd van de twee getuigen op het tempelplein 
zal staan. Het zal de tijd zijn waarin satan zich als een god zal laten aanbid-
den in die tempel (2 Th essalonicenzen 2:4).

Eigenlijk aanbidden veel ongelovigen nu al satan als god. Zij aanbidden hem 
door hem te eren. Als gelovigen hebben wij maar één doel: God in de hemel 
eren en Hem verheerlijken. God is trouw. Hij houdt Israël vast en Hij houdt 
ons vast. Wát satan ook doet, God blijft  voor ons zorgen!

Twee bijzondere getuigen
Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalf-
honderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed. Zij zijn de 
twee olijfb omen en de twee lampenstandaards die voor de Heer van de wereld 
staan. (vers 3 en 4)

Hier hebben wij een bijzondere beschrijving van twee toekomstige getuigen. 
Onmiddellijk komen hier allerlei vragen op:

1. Wie zijn deze getuigen?

2. Van wie getuigen zij?

3. Waar treden zij op?

4. Moet je dit letterlijk nemen of is dit beeldspraak?

Dit roept herinnering op aan de twee gezalfden in Zacharia 4. Zoals deze 
twee getuigen bijzondere bescherming van God kregen tegen de satan, zo 
zullen de twee getuigen in dit hoofdstuk ook op een bijzondere wijze door 
God beschermd worden. In de tijd van Zacharia ging het over de volgende 
periode, het Messiaanse vrederijk:
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Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! want zie, Ik kom in uw midden wo-
nen, luidt het woord des HEREN, en vele volken zullen te dien dage gemeen-
schap 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. Zwijg, al wat leeft , voor het 
aangezicht des HEREN, want Hij maakt Zich op uit zijn heilige woning.
Vervolgens deed Hij mij de hogepriester Jozua zien, staande voor de Engel des 
HEREN, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. 
(Zacharia 3:10-4:1)

Luther vertaalt dit laatste vers als volgt: En mij werd getoond de hogepriester 
Jozua, staande voor den Engel des Heren, en de satan stond aan zijne rechter-
hand om hem te wederstaan. Het was de tijd van de wederopbouw van Jeru-
zalem. In deze tijd trachtte satan dit te verhinderen. 

Verkeerde uitleg
Vers 5 deelt ons mee: Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun 
mond, dat hun vijanden verteert; op die manier zal iedereen die hun kwaad 
wil doen moeten sterven. 

Het zal duidelijk zijn, dat alleen al dit vers toont, dat het hier niet gaat over 
de tijd waarop het evangelie van de Here Jezus op aarde gepredikt wordt. Er 
zijn geen predikers die de ongelovigen doden, als die ongelovigen hun predi-
king afwijzen. Het gaat hier dus zeker niet over de tijd waarin wij leven, de 
genadetijd, de tijd van de Gemeente van de Here Jezus op aarde. 

Toch zijn er mensen geweest die dit gedeelte als volgt uitlegden. Zij deelden 
mee, dat ‘de grote stad’ die hier genoemd wordt, de kerk is! Onvoorstelbaar 
hoe dom mensen met de Bijbel kunnen omgaan. Is de Here Jezus dan in de 
kerk gedood, als de kerk de grote stad is?

Anderen verklaren hier de dagen als jaren en menen dat de lijken van de 
twee getuigen drie en een half jaar op straat zullen liggen. Dat is dan de hele 
periode van de tweede helft  van de grote verdrukking. 

Weer een ander kijkt naar het woord ‘graf ’ dat in vers 9 staat: ze werden niet 
in een graf gelegd. Hij fi losofeert over het woord graf en maakt er een mo-
nument van. Zijn uitleg is als volgt: De kerk van Rome, de paus, stond niet 
toe dat de twee getuigen, dat zijn dan het Oude en het Nieuwe Testament, 
beschikbaar werden gesteld voor het gewone volk. 
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Waar komen deze getuigen vandaan?
Als het twee gewone mensen zouden zijn, zouden wij kunnen denken aan 
twee inwoners van Jeruzalem. Nu het echter om twee heel bijzondere fi gu-
ren gaat, blijft  er maar één mogelijkheid open: zij zullen uit de hemel naar 
de aarde komen. Zoals Mozes en Elia indertijd uit de hemel naar de aarde 
gekomen waren en bij de Here Jezus waren op de berg der verheerlijking1, 
zo zullen deze beide mensen ook uit de hemel komen en drieënhalf jaar op 
aarde leven en werken in Jeruzalem.

Waar en wanneer getuigen zij?
In de grote stad die in fi guurlijke zin Sodom of Egypte heet, de stad waar ook 
hun Heer gekruisigd is. (vers 8) Dit kan geen andere stad zijn dan Jeruzalem. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk hoorden wij dat de voorhof gedurende 
drie en een half jaar aan de heidenen gegeven zal zijn. In die zelfde tijd, dus 
ook drie en een half jaar zullen deze twee getuigen door Jeruzalem lopen. 
Hun getuigenis zal klinken in de tweede helft  van de grote verdrukking. 
Terwijl de stad Jeruzalem en de tempel door heidenen vertreden zullen wor-
den – dat wil zeggen, dat deze twee mannen door de stad lopen en duidelijk 
maken dat God Zijn stad terug zal eisen in de periode dat de heidenen de 
baas lijken te zijn of ook echt de baas zijn in Jeruzalem.

Zij komen als profeten en brengen de boodschap van God. Ze bereiden het 
volk Israël erop voor, dat God gaat inbreken in de geschiedenis, dat de tijden 
der heidenen op het punt staan om beëindigd te worden, dat spoedig de hei-
denen die nu de overhand hebben in Jeruzalem, verwijderd zullen worden 
en dat het Messiaanse vrederijk zal aanbreken. Zo zullen zij door de straten 
van Jeruzalem lopen, ook door de straten van de oude stad. Zij zullen op het 
plein voor de komende tempel lopen, waarin dan de antichrist zal zitten en 
als een god vereerd zal worden (2 Th essalonicenzen 2)

Als olijfb omen en als kandelaars
Hoe komen zij? Zij komen als olijfb omen, die blijven staan in de storm. 
Satan en de antichrist kunnen razen en tieren, maar zij blijven trouw op hun 
post. Zoals de olijfb oom het beeld is van het volk Israël, zo blijven zij staan 
als teken dat Gods volk zal standhouden en overwinnen. 

Zij komen ook als kandelaars, die het licht van God en de komende Messias 
in Jeruzalem laten schijnen. Terwijl de stad vol is van heidenen, gaan zij er 

1 Mattheüs 17
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rond als de twee getrouwe getuigen van God. Het is hier ook al de tijd die 
pas later in het boek Openbaring beschreven wordt. Het is de tijd waarin 
demonen op aarde rondgaan en het voor het zeggen hebben. De afgrond 
is opengegaan. Het beest uit het land en het beest uit de zee zijn op aarde. 
Satan zit in de tempel van Jeruzalem en wordt daar als een god vereerd. Wal-
gelijk. En de twee getuigen doen hun werk in diezelfde stad!

Jeruzalem is een afgodische stad geworden
Jeruzalem wordt hier vergeleken met het afgodische Egypte en met de steden 
Sodom en Gomorra. Het meest afschuwelijke heidendom is Jeruzalem bin-
nengekomen. Jeruzalem dat voorheen de stad was van Gods heerlijkheid en 
heiligheid is nu de stad geworden van de afgoderij en dienst aan satan. Het is 
de tijd die ons herinnert aan de tijd kort vóór de wegvoering van het volk in 
de Babylonische ballingschap. Ezechiël vertelt over deze tijd:

Hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, kijk nu naar het noorden.’ Ik keek naar het 
noorden en zag daar buiten de poort een altaar staan; het godenbeeld dat 
de woede van de HEER wekt stond in de toegang. ‘Mensenkind, zie je wat ze 
doen? Zie je hoe vreselijk het volk van Israël zich hier misdraagt en mij uit 
mijn eigen heiligdom verdrijft ? En je zult nog meer gruwelijks zien.’ Hij bracht 
me naar de ingang van de tempelhof. In de muur was een gat. Hij zei tegen 
me: ‘Mensenkind, kruip daar doorheen.’ Dat deed ik, en aan de andere kant 
kwam ik bij een deur. ‘Ga naar binnen om te kijken naar de verschrikkelijke 
dingen die ze daar doen, ‘zei hij. Toen ik binnen was en rondkeek, zag ik op de 
muren om me heen allerlei afb eeldingen van de afgoden van het volk van Is-
raël, van kruipende beesten en andere dieren, stuk voor stuk onrein. Zeventig 
oudsten van het volk van Israël, met in hun midden Jaäzanja, de zoon van Sa-
fan, stonden ervoor, ieder met zijn wierookschaal in de hand, en er steeg een 
wolk van wierook op. Hij vroeg me: ‘Heb je gezien, mensenkind, wat de oud-
sten van het volk van Israël doen, daar in het duister, in die zaal vol afb eeldin-
gen? De HEER ziet ons niet, denken ze, de HEER heeft  het land verlaten.’ 
‘Ik zal je nog meer van hun gruwelijke daden laten zien, ‘zei hij, en hij bracht 
me naar de ingang van de noordelijke poort van de tempel van de HEER. 
Daar zaten vrouwen die rouwden om de god Tammuz. ‘Heb je het gezien, 
mensenkind?’ vroeg hij mij. ‘En nog gruwelijker dingen zal ik je laten zien!’ 
Hij bracht me naar de binnenhof van de tempel van de HEER. Bij de ingang, 
tussen de voorhal en het altaar, stonden ongeveer vijfentwintig mannen. Ze 
stonden met hun rug naar de tempel, met hun gezicht naar het oosten, en ze 
bogen zich in aanbidding neer voor de zon. ‘Heb je het gezien, mensenkind?’ 
vroeg hij mij. ‘En al deze afgodendienst waaraan het volk van Juda zich over-
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geeft  is blijkbaar nog niet genoeg: ze vullen het land met geweld, ze beledigen 
mij steeds opnieuw, zie hoe schaamteloos ze mij bespotten! Ik zal mijn woede 
op hen koelen: ik zal geen medelijden tonen, ik zal geen medelijden kennen, en 
al roepen ze nog zo hard om mij, ik zal niet naar hen luisteren. (Ez. 8:5-18)

Alweer geen chronologische volgorde
Het boek Openbaring biedt geen chronologische volgorde. Het zegt telkens 
even iets dat in de tijd van de grote verdrukking zal plaatshebben. Veel 
zaken zullen elkaar overlappen, dus geheel of gedeeltelijk in dezelfde tijd 
plaatshebben.

Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onder-
aardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen 
doden. Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad die in fi guur-
lijke zin Sodom of Egypte heet, de stad waar ook hun Heer gekruisigd is. 
(Op. 11:7,8)

Dit is in zekere zin de vervulling van wat in Psalm 79 gezegd is:

2. De lijken van uw dienaren lieten zij liggen als aas voor de vogels van de 
hemel, het vlees van uw getrouwen als voedsel voor de wilde dieren op aarde. 
3. Hun bloed werd als water vergoten rond Jeruzalem – en niemand die hen 
begroef. 4. Gehoond worden wij door onze naburen, beschimpt en bespot door 
de volken rondom.

De NBG vertaalt in vers 3: 

Zij hebben hun bloed als water vergoten rondom Jeruzalem, en er was nie-
mand die begroef.

Het BOEK vertaalt: Niemand heeft  hen begraven.

Zoals de Here Jezus na drie dagen opstond uit de dood, zo zullen deze beide 
getuigen na 3½ dag opstaan uit de dood. Zoals de Heer na Zijn opstanding 
met de wolk naar de hemel ging, zo zullen ook zij gaan.

Getuigen van wie?
Heel opmerkelijk is het, dat er niet bij staat van wie deze twee mensen de 
getuigen zijn. Getuigen van een engel? Hoe belangrijk engelen ook kunnen 
zijn, dat kunnen we ons toch niet voorstellen. Getuigen van God? Dat zou 
kunnen. Getuigen van de Here Jezus? Dat ligt eigenlijk voor de hand. Het 
boek Openbaring is immers het boek dat de toekomst van de Here Jezus 
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openbaar maakt. Er wordt aangekondigd dat er in de tijd van de grote ver-
drukking twee bijzondere getuigen van de Heer op aarde zullen zijn in Israël 
en dat deze twee als Zijn boodschappers zullen profeteren. Zij zijn de speci-
ale getuigen van de Messias. Zij worden door de Here Jezus Mijn twee getui-
gen genoemd (11:3).

Als wij hier horen over deze twee “getuigen” moeten wij, om te begrijpen 
waarover het gaat, duidelijk zien, wat het inhoudt om een getuige van de 
Here Jezus te zijn. In Handelingen 1:8 lezen wij al eerder, dat de Here Jezus 
tegen Zijn volgelingen zei, dat zij Zijn getuigen moesten zijn:

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen 
en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uitein-
den van de aarde.’

Wat betekende dat? Het betekende, dat zij moesten spreken over Hem, dat 
zij moesten vertellen wie Hij was en wat Hij gedaan had. Vertellen van Zijn 
leven en sterven. Vertellen van de betekenis van Zijn verzoenend sterven 
en nu mensen oproepen om Hem als Heiland, als Redder, als Verlosser te 
aanvaarden. Een getuige was iemand, die precies vertelde wat de Here Jezus 
gedaan had en die nu mensen opriep om in Hem te gaan geloven.

Het Griekse woord voor getuige is verbonden met het woord martelaar. U 
kunt dit zelf vaststellen door in translate.google.nl de woorden ‘getuige’ en 
‘martelaar’ in te geven en in het Grieks te laten vertalen: u krijgt voor beide 
woorden dezelfde Griekse vertaling. Het laat zien, dat om een echte getuige 
van de Here Jezus te zijn, je bereid moet zijn om een martelaar te zijn. Dat 
zien wij in de geschiedenis van het christendom, dat zien wij ook bij deze 
beide getuigen; zij worden martelaar om Jezus’ wil.

Nu horen wij, dat er in de tijd van de grote verdrukking, als de Gemeente 
niet meer op aarde zal zijn, maar in de hemel is opgenomen en de gemeen-
teleden geen getuigen van de Here Jezus meer op aarde zijn om het Joodse 
volk op te roepen om de Here Jezus te aanvaarden, dat er nu twee speciale 
getuigen van de Here Jezus in Israël zullen zijn. Waarover zullen deze ge-
tuigen spreken? Over het wonder van de schepping? Over de grootheid van 
God als de Almachtige? Over de geschiedenis van Israël? Neen, daarover 
zullen zij niet spreken. Zij zullen spreken over de Here Jezus.

Hoewel de eerste christenen Joden waren en er in de begintijd van het chris-
tendom zeer veel Joden in de Here Jezus geloofden, is het aantal Joden dat nu 
in de Here Jezus gelooft , zeer klein. De Here Jezus kwam in de eerste plaats 
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juist voor Zijn eigen volk. Voordat het Messiaanse vrederijk aanbreekt, moe-
ten de Joden eerst tot inkeer komen en de Here Jezus aanvaarden.

De Joden weten, dat de Messias zal zijn als Jozef1, die door zijn broers ver-
stoten werd, onderkoning van Egypte werd, de redder van zijn broers werd, 
waarna de broers zich onder tranen voor hun grote broer neerbogen. Zo 
zullen de Joden eens de verworpen Messias aanvaarden. Zij kunnen zich 
echter niet voorstellen, dat deze Messias dezelfde zal zijn als de Here Jezus. 
Om hen zover te krijgen, dat zij toch de Here Jezus zullen aanvaarden, zullen 
deze twee bijzondere getuigen in de grote verdrukking naar Israël komen. 
Zij zullen met woord en daad tonen wie de Here Jezus was. Zo zullen zij het 
volk Israël oproepen om tot berouw en bekering te komen en de verworpen 
Messias te aanvaarden, zodat het Messiaanse vrederijk kan aanbreken.

Herinnering aan Zacharia
De twee getuigen herinneren ons aan het vijfde visioen van Zacharia. Dit 
visioen was een beeld van het komende herstel van Israël. Dat gaan nu ook 
deze beide getuigen doen. Zij maken het volk duidelijk dat door middel van 
berouw en boete het herstel voor Israël zal komen. 

Opmerkelijk is wat vers 6 ons meedeelt: Ze hebben de macht, om de hemel te 
sluiten, zodat er geen regen valt, zolang ze profeteren; macht hebben ze over 
de wateren, om die in bloed te veranderen; ook om de aarde te slaan met al-
lerlei plagen, zo vaak ze het willen. Je kunt denken dat hun boodschap de 
mensen in hun ziel zal treff en. Het lijkt echter, dat zij door bepaalde daden 
van de beide getuigen letterlijk gepijnigd zullen worden. ...Die profeten wa-
ren een grote kwelling voor hen geweest. (11:10)

Zij komen in rouw gedompeld, bekleed met zakken, om het volk Israël dui-
delijk te maken, dat er een periode van rouw moet komen. Drie en een half 
jaar lang zullen zij in Israël de boodschap van de Here Jezus brengen. Het 
volk moet inzien, dat de tijd gekomen is, dat het volk tot berouw en geween 
moet komen. Zij gaan het volk aankondigen, dat de tijd van Zacharia 12 is 
aangebroken. Het is de tijd van Jeruzalems benauwdheid, die moet uitlopen 
op Israëls bekering. 

Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie 
onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als 
God, als de Engel des HEREN voor hun aangezicht. Te dien dage zal Ik zoeken 

1  Zie Profetie en Toekomst deel 1 en 2 – uitgave Het Licht des Levens, ook 
verkrijgbaar als e-book.
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te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Ik zal over het huis van 
David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en 
der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over 
hem een rouwklacht aanheff en als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij 
zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te dien 
dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn… (Zacharia 12:8-11)

‘DE’ Twee Getuigen
Zij worden niet beschreven als twee (willekeurige) olijfb omen of kandela-
ren, maar als ‘DE’ twee olijfb omen en ‘DE’ twee kandelaren, die voor het 
aangezicht van de Here der aarde staan. Zijn zij hemelse gezanten? Zijn zij 
twee bijzondere engelen of zijn het twee rechtvaardigen die in de hemel zijn 
en vanuit de hemel naar de aarde gezonden worden? Wie zijn zij? Wat heb-
ben weinig mensen aandacht besteed aan het feit, dat zij ‘DE’ olijfb omen 
genoemd worden en wat hebben velen gefantaseerd over de vraag, wie deze 
beide getuigen zouden zijn.

Op grond van eigen inzichten en ideeën hebben velen zich een mening ge-
vormd over deze beide getuigen. Er zijn mensen geweest, die op grond van 
Johannes 21:20-23 meenden, dat Johannes een van de twee getuigen zou zijn. 

Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ Maar 
Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft  totdat ik kom. 
Maar jij moet mij volgen.’ Op grond van deze uitspraak hebben sommige broe-
ders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet 
gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft  
totdat ik kom.’ 

Anderen meenden, dat het Oude- en het Nieuwe Testament bedoeld werden. 

Er waren mensen die als uitgangspunt Hebreeën 9:27 (NBG) namen: het is 
de mens gezet om eenmaal te sterven… en dus zouden Henoch en Elia deze 
twee getuigen zijn, want zij zijn de enige mensen die nooit zijn gestorven. En 
volgens Maleachi 3:23,24 wordt Elia inderdaad verwacht.

Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur 
ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met 
hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het 
land volledig moeten vernietigen.

Anderen namen als uitgangspunt de wonderen die deze beide getuigen zul-
len verrichten en meenden daaruit af te leiden dat het Mozes en Elia moes-
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ten zijn. Deze mensen meenden gelijk te hebben, omdat Mozes en Elia ook 
bij de Here Jezus op de berg der verheerlijking verschenen waren (Mattheüs 
17:1-8). Daar komt bij, dat Rabbi Yochanan Ben-Zakkai gezegd heeft , dat 
als God in de toekomstige tijd Elia naar de aarde zal zenden, Hij Mozes met 
hem zal zenden (Rabbah Deuteronomium 3:17) 

Wij zullen maar geen aandacht besteden aan het feit, dat er allerlei men-
sen waren of zijn, die zeggen dat zij een van deze beide getuigen zijn, ook al 
menen deze mensen waarschijnlijk in alle oprechtheid, dat zij de waarheid 
spreken.

Het blijkt heel erg moeilijk te zijn om vanuit de Bijbel antwoord te geven 
op de vraag, wie deze beide getuigen zijn. Het boek Openbaring zegt ons, 
dat deze mensen de twee olijfb omen en de twee kandelaren zijn. Om dit te 
begrijpen, moeten wij kijken naar het boek Zacharia, waarin al gesproken 
wordt over deze olijfb omen en kandelaren. In Zacharia 2:3 wordt eerst ge-
schreven over vier smeden. Wie zijn deze smeden? 

De Talmoed (Sukkah 52b) leert, dat het zijn:

1. Messias de Zoon van David (de koninklijke Messias)
2. Messias de Zoon van Jozef (de lijdende Messias)
3. Elia
4. de rechtvaardige hogepriester

Met deze rechtvaardige priester wordt Melchizedek bedoeld, die de beste 
niet-Joodse priester van God ooit was. Deze vier smeden zullen de heidense 
volken, die Israël verstrooid hebben, straff en. De vraag kan dan gesteld wor-
den of Elia en Melchizedek soms de twee getuigen zijn.

Zeven herders en acht vorsten
Het wordt moeilijker als wij bedenken, dat de profeet Micha aankondigt, dat 
er ook nog zeven herders zullen komen. In verband met de komst van de 
Messias in Bethlehem en de gevolgen voor Israël en de volken in het Messi-
aanse vrederijk, kondigt Micha aan: 

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. Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht 
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des HEREN, in de majesteit van de naam des HEREN, zijns Gods; en zij 
zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde, 
en Hij zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land komt, en wanneer hij onze 
paleizen betreedt, dan zullen wij tegen hem zeven herders stellen en acht vor-
sten uit de mensen, die het land Assur zullen weiden met het zwaard en het 
land van Nimrod in zijn poorten. En Hij zal bevrijden van Assur, wanneer die 
in ons land komt en wanneer hij ons gebied betreedt. En het overblijfsel van 
Jakob zal te midden van vele volkeren zijn als dauw van de HERE, als regen-
stromen op het groene kruid, dat niet wacht op de mens, noch mensenkinde-
ren verbeidt. En het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de natiën, te midden 
van vele volkeren als een leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw 
onder de schaapskudden, die, wanneer hij er binnendringt, neerslaat en ver-
scheurt, zonder dat iemand redt. (Micha 5:2-8)

Wie zijn die zeven herders en wie zijn de acht vorsten? De Talmoed zegt (nog 
steeds in Sukkah 52b), dat de zeven herders de volgenden zullen zijn: David 
in het midden. Aan zijn rechterhand: Adam, Seth en Methusalem en aan 
zijn linkerhand: Abraham, Jacob en Mozes. De acht vorsten zijn Isaï, Saul, 
Samuël, Amos, Zephanja, Zedekia, de Messias en Elia. Het is voor ons moei-
lijk om te beoordelen of de Joden hierin gelijk hebben, maar wij zijn ook niet 
in staat om andere namen te noemen. 

Zo kunnen wij ook met geen enkele Bijbelse zekerheid DE twee getuigen een 
naam geven. De Bijbel openbaart hun namen niet en zegt niet wie zij zijn. 
Dan moeten wij de bescheidenheid kunnen opbrengen om hen niet op eigen 
gezag namen te geven. Het enige dat wij weten is, dat zij in de geest en in de 
kracht van Mozes en Elia komen. Hierdoor lijkt het er op, dat zij Mozes en 
Elia zullen zijn.

Zacharia 4
In Zacharia 4 lezen wij de oude Bijbelse achtergrond van de twee getuigen: 

1 De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals je iemand wekt 
uit een diepe slaap. 2 ‘Wat zie je?’ vroeg hij, en ik antwoordde: ‘Ik zie een 
lampenstandaard die helemaal van goud is, met een schaal erop, en op die 
schaal zijn zeven lampen bevestigd, zeven lampen met elk zeven tuitjes. 3 
Daarnaast staan twee olijfb omen, één rechts en één links van de schaal. 4 Wat 
betekent dat, mijn heer?’ 5 ‘Weet je niet wat dat betekent?’ vroeg de engel die 
met mij sprak, en ik antwoordde: ‘Nee, heer.’ 6 Toen zei hij: ‘Luister, dit zegt de 
HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt 
de HEER van de hemelse machten – maar met de hulp van mijn geest. 7 Voor 
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Zerubbabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte; onder luid gejuich 
zal hij de gevelsteen aandragen.’ 
12 En ik voegde eraan toe: ‘Wat betekenen die twee olijft akken waaruit door 
twee gouden buisjes de gouden olie vloeit?’ 13 ‘Weet je dat niet?’ vroeg hij. 
‘Nee, heer,’ antwoordde ik, 14 en hij zei: ‘Dat zijn de twee gezalfden, die naast 
de Heer van de hele aarde staan.’ (Zacharia 4:1-7, 12-14)

Er zullen twee gezalfden, dat zijn twee messiassen voor de Here der ganse 
aarde staan, zo zegt Zacharia 4:14. Wie zijn zij? Het lijkt erop, dat zij de twee 
getuigen uit Openbaring 11 zijn. Maar wie het zijn? Het is kennelijk niet 
belangrijk dat wij dat weten. Belangrijk is om te letten op wat zij zullen doen 
en wat daarvan het resultaat zal zijn. Daar gaat het om.

Getuigen van de Messias en Zijn rijk
De twee getuigen uit Openbaring 11 zullen te midden van het Joodse volk 
getuigen van de Messias en het goede nieuws over Hem en Zijn komend 
Messiaanse vrederijk bekendmaken. Als teken van de juistheid en betrouw-
baarheid van hun boodschap zullen zij herkenbare wonderen verrichten. Dit 
doen zij, omdat de Joden tekenen verwachten en alleen op grond van teke-
nen bewezen achten, dat iemand echt degene is voor wie hij zich uitgeeft . 

Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij 
prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een 
dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, predi-
ken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. (1 Corinthe 1:22-24)

Jeshua en Zerubbabel
In de tijd van Zacharia waren er al twee mensen, die op dat moment Gods 
getuigen waren: de hogepriester Jeshua en de landvoogd Zerubbabel. Er is 
door Joodse geleerden heel wat gespeculeerd over de vraag, of deze twee 
mensen eigenlijk niet symbool stonden voor andere, belangrijke mannen uit 
Israëls geschiedenis. Zo is gedacht, dat zij Aäron en Mozes waren, of Aäron 
en David, of Aäron en de Messias. Er is gedacht, dat hier de oorlogspriester 
en de koning bedoeld zouden zijn. Ook is gedacht, dat de Messiaanse Ko-
ning en de Hogepriester bedoeld zijn. Er is zelfs gedacht, dat zij de lijdende 
Messias (de Zoon van Jozef) en de koninklijke Messias (de Zoon van David) 
zouden zijn. 



239

Twee messiassen...
In het Hebreeuws heten de twee gezalfden “de twee gezalfde zonen” of ei-
genlijk nog beter “de twee zonen van olie”, dat is “de twee zonen van de 
(heilige) zalfolie”. Vanuit het Oude Testament kennen wij slechts twee groe-
pen mensen, die met de heilige zalfolie gezalfd werden: de koningen uit het 
huis van David en de hogepriesters in de tempel. De eerste koning die zo 
gezalfd werd was David en de eerste hogepriester die zo gezalfd werd was 
Aäron. Als wij hier op de juiste gedachte zijn, moeten wij bij de twee getui-
gen als gezalfden denken aan een vertegenwoordiger van Aäron en een ver-
tegenwoordiger van David. De koning en de hogepriester. Maar nog steeds 
blijkt, dat wij geen namen kunnen geven aan deze twee getuigen. Vergeet het 
en zie wat zij zullen doen!

De beide getuigen oordelen met vuur
De beide getuigen hebben nog iets bijzonders, dat wij ook bij de Here Jezus 
zien. Zoals er bij de Here Jezus een zwaard uit Zijn mond komt om Zijn 
tegenstanders te oordelen, wat betekent, dat Hij een woord tegen hen zal 
spreken, zo komt er vuur uit de mond van de beide getuigen om hun tegen-
standers te treff en. God heeft  iets dergelijks ook eens tegen Jeremia gezegd: 

Daarom, zo zegt de HERE, de God der heerscharen, omdat gij dit woord 
spreekt: zie, Ik maak mijn woorden in uw mond tot vuur en dit volk tot hout 
en het zal hen verteren. (Jeremia 5:14) 

Zo zullen de twee getuigen hun tegenstanders pijnigen.

Elia was de profeet van het vuur: 

Elia antwoordde: ‘Als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel 
komen om u en uw vijft ig mannen te verteren.’ Hierop kwam er vuur uit de 
hemel dat de bevelhebber en zijn mannen verteerde. (2 Koningen 1:10)

Verder doen de twee getuigen de wonderen van Elia (de regen tegenhouden) 
en van Mozes (water in bloed veranderen). 

Van Elia lezen wij: De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: ‘Zo waar de 
HEER leeft , de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren 
zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg.’ (1 Koningen 17:1)

Ook lijkt het erop, dat zij de wonderen kunnen doen, die Mozes in Egypte 
deed. Er is sprake van “allerlei plagen”.
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Van Mozes lezen wij: 

Daarom – zo zegt de HEER zal hij u laten zien wie hij is. Ik zal met deze staf 
op het water van de Nijl slaan, en dat zal dan in bloed veranderen. De vissen 
gaan dood en de rivier zal zo gaan stinken dat de Egyptenaren het wel zullen 
laten nog van het water te drinken.’ Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Zeg tegen 
Aäron dat hij zijn staf geheven houdt boven het water van Egypte, boven rivie-
ren, kanalen en moerassen, boven elke plaats waar water is. Overal in Egypte 
zal het water dan in bloed veranderen, tot in de houten en stenen waterbak-
ken toe.’ Mozes en Aäron deden wat de HEER hun opdroeg. Voor de ogen van 
de farao en zijn hovelingen hield Aäron zijn staf geheven boven de Nijl en 
sloeg ermee op het water, en toen veranderde het Nijlwater in bloed. De vissen 
gingen dood en de rivier stonk zo dat de Egyptenaren er niet meer uit konden 
drinken. Overal in Egypte was bloed. (Exodus 7:17-21)

Het werk van de beide getuigen zal in de eerste plaats bestaan uit profete-
ren voor de mensen van Jeruzalem en Israël en een oproep aan hen doen 
om zich te bekeren en zich gereed te maken om het Messiaanse rijk binnen 
te gaan. Profeteren is niet slechts de toekomst voorzeggen. Profeteren is het 
woord van God doorgeven. Een profeet is een boodschapper van God. De 
beide getuigen zullen spreken van de Here Jezus. Zij zullen heel bijzondere 
getuigen zijn.

Drie en een half jaar
De tijdsduur van hun optreden zal ongeveer gelijk zijn aan de tijdsduur van 
het optreden van de Here Jezus. Hun prediking zal gelijk zijn aan de predi-
king van de Here Jezus: zij zullen spreken van het komende koninkrijk en 
van de Messias. Zij zullen vertellen dat Jezus de verworpen Messias is en 
dat Hij nu aanvaard moet worden. Zij zullen wonderen doen, net zoals de 
Here Jezus deed, net zoals Mozes deed en net zoals Elia deed. En nog zal het 
Joodse volk niet tot inkeer komen.

Drie dagen dood
Zij zullen gedood worden. Ongeveer net zo lang als de Here Jezus dood was 
zullen ook zij dood zijn: ruim drie dagen. Zoals de Here Jezus uit de dood 
opstond, zo zullen ook zij uit de dood opstaan. Zoals er bij de opstanding 
van de Here Jezus een aardbeving was, zo zal er bij hen een aardbeving zijn. 
Maar… zoals bij de opstanding van de Here Jezus doden levend werden, zo 
zal het nu niet gaan. Levenden zullen sterven. En zoals de Here Jezus in een 
wolk naar de hemel ging, zo zullen ook zij in een wolk naar de hemel gaan. 
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Zo zullen deze mensen in woord en daad getuigen zijn van de Here Jezus. 
En nu zal Israël inzien, dat Jezus inderdaad de Messias was.

Het beest uit de afgrond
Pas als zij hun werkzaamheden beëindigd hebben en niets meer te profete-
ren hebben, komt er weer een demonisch wezen op de proppen: het beest 
uit de afgrond. Dat is m.i. niet een van de twee dieren uit Openbaring 13, 
maar de engel van de afgrond, die in Openbaring 9:11 genoemd werd als de 
koning van de demonen die uit de afgrond zullen komen. Er wordt ook wel 
gedacht, dat de antichrist bedoeld is. Hun koning is de engel van de onder-
aardse diepte; zijn naam luidt Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks Apol-
lyon. (Op. 9:11)

Het beest zal de beide getuigen doden. Dit lijkt een demonische overwinning 
over hen te zijn. Hun lijken zullen niet begraven worden maar op straat blij-
ven liggen. In een heet land is dat afschuwelijk. Daarnaast is het een teken 
van schande voor de beide getuigen. Drieënhalve dag lang zullen hun lijken 
op straat liggen en niet begraven mogen worden. In de gehele wereld zul-
len mensen hun lijken kunnen zien liggen, wat dus klaarblijkelijk via de TV, 
smartphone, internet enz. zal geschieden. Mensen overal in de wereld zullen 
zien, dat de vliegen op de beide getuigen zullen zitten – een duidelijk teken 
van schande.

Vreugde om hun dood
In de hele wereld zullen de mensen feest vieren en elkaar geschenken geven, 
omdat de beide getuigen dood zijn.

De mensen die op aarde leven juichen om de dood van de twee profeten, en 
opgetogen sturen ze elkaar geschenken, want die profeten waren een grote 
kwelling voor hen geweest. (Op. 11:10)

De boze wereld van satan en van de antichrist zal menen de strijd tegen God 
en Zijn Gezalfde gewonnen te hebben. Het lijkt alsof de toekomst die God 
wilde en die waarschijnlijk door de twee getuigen aangekondigd was, niet 
zal komen. De antichrist lijkt overwinnaar te zijn! De mensen zullen er een 
groot feest van maken. Het zal net een groot Sinterklaasfeest op aarde wor-
den, met geschenken en misschien nog wel surprises. 

Jezus blijkt toch Overwinnaar!
Dan zal echter blijken, dat niet de antichrist de overwinnaar is, maar dat 
Jezus de grote Overwinnaar is. Daarom staan wij aan de goede kant als wij 
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de kant van de Here Jezus gekozen hebben. Met Hem zijn wij mede overwin-
naars, ja zelfs meer dan overwinnaars.

De overwinning van de Here Jezus blijkt uit twee bijzondere feiten:

1. de opstanding uit de dood van de beide getuigen
2. hun hemelvaart

Plotseling klonk een stem uit de hemel: “Boven komen.” Zoals de Here Jezus 
naar de hemel was teruggekeerd, zoals de Gemeente in Openbaring 4:1 al 
omhoog gegaan was naar de hemel, zo worden nu ook deze beide getuigen 
opgeroepen om naar de hemel terug te keren.

Laten wij voorlopig maar aannemen dat deze beide mannen Mozes en Elia 
waren. Zij zijn de enige Oud-Testamentische fi guren die een duidelijke bin-
ding met Israël en met de Messias hebben. Toen de Here Jezus op de berg 
was, waren Mozes en Elia bij Hem. Daarna keerden zij terug naar de hemel. 
Nu zullen zij opnieuw bij het volk Israël op aarde zijn om daarna naar de 
hemel terug te keren. 

Hun hemelvaart
Zij hebben dan hun taak volbracht en mogen terugkeren naar de hemelse 
heerlijkheid. Wát een eer: zij keren terug met de wolk! 

Er klonk een luide stem uit de hemel, die tegen hen zei: ‘Kom hierboven.’ Toen 
stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden. (11:12)

Letterlijk vertaald: En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: 
klimt óp, hierheen! En zij klommen ten hemel op in de wolk, en hun vijanden 
aanschouwden hen.

Elia was vroeger met een vurige wagen naar de hemel gegaan. Nu gaat hij 
samen met Mozes met de wolk. Zó ging ook de Here Jezus naar de hemel 
terug. De hele mensenwereld en demonische wereld zal zien dat Jezus over-
winnaar is. 

Hun opstanding uit de doden
Na de drieënhalve dag zullen de beide getuigen levend worden. Zij zullen 
opstaan uit de doden. Dit zal grote vrees bij de heidense volken teweegbren-
gen. Vervolgens zullen de beide getuigen naar de hemel gaan. De oproep van 
Openbaring 4:1 zal ook aan hen gedaan worden: “Klim hierheen op.” In een 
wolk zullen zij naar de hemel gebracht worden. Zoals de Here Jezus in een 
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wolk naar de hemel terugkeerde (Handelingen 1:9-11), zo zullen zij in een 
wolk naar de hemel gaan.

Zoals de opstanding van de Here Jezus gepaard ging met een aardbeving, 
zo zal de opstanding van de twee getuigen ook gepaard gaan met een aard-
beving. Het gevolg van deze aardbeving is, dat een tiende deel van de stad 
Jeruzalem zal instorten en dat 7.000 mensen zullen omkomen. 

De grote verandering
De gebeurtenissen met de twee getuigen zullen hun uitwerking op het 
Joodse volk niet missen. De overigen werden zeer bevreesd en gaven God de 
eer. Die “overigen” zijn niet de heidense volken op aarde. Het zijn Joden, die 
tot inkeer komen en zich aan God zullen overgeven. Het lijkt of wij hier een 
andere invalshoek hebben op het moment, dat de Joden Hem zien, die zij 
doorstoken hebben en zich tot Hem zullen wenden.

De rest van de Joden zal niet onder de indruk komen van het getuigenis van 
de beide profeterende getuigen. Ze zullen er niet door tot bekering komen. 
Ze komen echter tot inkeer als ze de opstanding uit de dood zullen zien van 
deze beide getuigen. Dit is zo’n groot wonder, dat het wel een teken van God 
moet zijn. Dan zullen ze ook denken aan de verworpen Profeet, Jezus, die als 
de lijdende Messias tot hen gekomen was en door hen verworpen werd. Dan 
zullen zij Hem aanvaarden.

Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie 
onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als 
God, als de Engel des HEREN voor hun aangezicht. Te dien dage zal Ik zoe-
ken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Ik zal over het huis 
van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade 
en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en 
over hem een rouwklacht aanheff en als de rouwklacht over een enig kind, 
ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. 
Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. (Zacharia 12:8-11) 

In het Hebreeuws staat er: Zij zullen Mij aanschouwen, die zij doorstoken 
hebben.

Dit is de tijd, die al door de profeet Amos aangekondigd was: 

Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik op 
de middag de zon zal doen schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in het 
donker zal zetten. Dan zal Ik uw feesten in rouw verkeren, en al uw liederen 
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in klaagzang. Dan zal Ik rouwgewaad brengen op alle heupen en kaalheid op 
elk hoofd. En Ik zal het maken als de rouw over een eniggeborene en het einde 
ervan als een bittere dag. Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here 
HERE, dat Ik een honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, en 
geen dorst naar water, maar om de woorden des HEREN te horen. (Amos 8:9-
11)

Dan zal geschieden wat Amos ook aangekondigd heeft : 

Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal haar 
scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar 
herbouwen als in de dagen van ouds, opdat zij beërven de rest van Edom en 
van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van de 
HERE, die dit doet. (Amos 9:11,12)

De grote zegen voor het volk Israël gaat komen, als zij de verworpen Mes-
sias zullen aanvaarden als de van God gezonden Messias. De twee getuigen 
zullen getuigen van God op aarde en in Jeruzalem zijn. Het gaat niet om hoe 
ze heten, maar om wat ze gaan doen en wat daarvan het resultaat zal zijn: 
de bekering van Israël en het aanbreken van het Messiaanse vrederijk. Dit 
laatste zien wij ook in de slotverzen van dit hoofdstuk.

Slot
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. En de 
vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen 
zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here 
God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen 
en het koningschap hebt aanvaard. (Op. 11:15-17)
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20  – HET KONINGSCHAP

Openbaring 11:15-19

Met de tempel en de ark
15 Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide 
stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de we-
reld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 16 De vieren-
twintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God 
17 met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die 
was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. 18 De volken 
raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een 
oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, 
evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; 
en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’ 19 Toen ging 
Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. 
Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en 
zware hagel. (NBV)

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. En de 
vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen 
zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here 
God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen 
en het koningschap hebt aanvaard; en de volkeren waren toornig geworden, 
maar uw toorn is gekomen 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. 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. (NBG)

Korte inleiding op de toekomst
Hier krijgen wij een korte inleiding op de toekomst die met name aan het 
eind van het boek Openbaring beschreven is. Er wordt ons al verteld waar de 
loop van de geschiedenis naartoe zal gaan en hoe dit zal plaatshebben.
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Toen de Here Jezus op aarde was, werd Hij verzocht door de duivel die bij 
Hem stond en zichzelf kenbaar maakte als de eigenaar van de wereld, als 
de godsdienstige en politieke leider van de wereld, die de touwtjes van het 
hedendaagse wereldgebeuren stevig in handen heeft . Dat is niet alleen ken-
merkend voor de tijd waarin wij nu leven, maar in het bijzonder voor de ko-
mende periode van de grote verdrukking. Nu reeds is satan de god van deze 
eeuw en de overste van de wereld. Voor velen is dit nu nog verborgen. In de 
tijd van de grote verdrukking zal dit voor iedereen duidelijk zijn.1 

Enkele feiten springen bij deze verzen direct in het oog:

1. Er is weer een engel aan het woord.

2. De engel kondigt het aanbreken van het koninkrijk aan.

3. De tempel in de hemel gaat open, waardoor de ark des verbonds in de 
hemel zichtbaar wordt.

De zevende – laatste – sjofar wordt geblazen
Na het openen van de boekrol werden eerst zeven zegels verbroken. Bij het 
verbreken van de eerste zes zegels kwam er steeds een oordeel. Dat gebeurde 
niet bij het verbreken van het zevende zegel; dat opende een serie van 7 
sjofars. De eerste zes sjofars vertelden weer van oordelen. Nu zijn wij bij de 
zevende sjofar aangekomen en die zegt weer alleen, dat er nu zeven speciale 
schalen gezien zullen worden. Wel echter komt er bij deze zevende sjofar 
een aankondiging van het aanbreken van het koninkrijk: In uw grote macht 
neemt u nu het koningschap op u. (vers 17)

De boodschap van het koninkrijk wordt op drie verschillende manieren aan-
gekondigd:

1. door luide stemmen in de hemel

2. door de vierentwintig oudsten

3. door het opengaan van Gods tempel in de hemel en het verschijnen 
van de ark van het verbond, maar ook door de bliksemschichten, 
groot geraas, de donderslagen, een aardbeving en de zware hagel die 
volgden.

1  Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al 
onderweg. Hij heeft  geen macht over mij. (Joh. 14:30)



247

Dit zijn de bekende verschijnselen die steeds een Gods-openbaring begelei-
den: bliksemstralen, donderslagen, aardbeving en hagel.

Met deze verzen worden wij als het ware al geplaatst voor de feiten die in 
hoofdstuk 19 en 20 zullen plaatshebben: de komst van de Here Jezus naar de 
aarde als de grote Overwinnaar en de vestiging van Zijn duizend jaar duren-
de Messiaanse vrederijk, waarin Hij als Koning op aarde zal regeren en satan 
gebonden zal zijn.

‘Open’
Het is opmerkelijk dat er heel wat ‘open’ gaat in het boek Openbaring. Bij 
het begin van dit boek zagen wij al, dat de Openbaring als een toneelstuk is 
waarbij het doek opengaat. 

Hoofdstuk 4:1 er ging een deur in de hemel open.

Hoofdstuk 6:1-9 de zegels werden geopend.

Hoofdstuk 9:2 de put van de afgrond ging open.

Hoofdstuk 11:19 de tempel van God in de hemel ging open.

Hoofdstuk 15:5 de tabernakel, de verbondstent, ging open.

Hoofdstuk 19:11 de hemel ging open.

Hoofdstuk 20:12 de boeken van het oordeel gingen open.

In totaal gaat er zeven keer iets open in het boek Openbaring.

Luide stemmen
In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij 
van onze Heer over de wereld, en die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in 
eeuwigheid.’ (11:15)

Er wordt niet gezegd van wie de stemmen in de hemel zijn. Waarschijnlijk is 
dat ook niet belangrijk voor ons. Belangrijk is wel, dat vanuit de hemel be-
kendgemaakt wordt, dat op aarde nu het koninkrijk uit de hemel gevestigd 
zal worden. Dat is het koninkrijk dat Daniël gezien had en waarbij hij ge-
hoord had, dat de God van de hemel dit koninkrijk op aarde zou stichten.

Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten 
opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal over-
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gaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal 
het eeuwig bestaan precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte 
zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, 
zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft  de koning laten weten wat er 
in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar, en de uitleg betrouwbaar. 
(Daniël 2:44,45)

De luid klinkende stemmen maken nu aan Johannes bekend, dat als de ze-
vende sjofar zal klinken het door God aan Israël beloofde koninkrijk open-
baar zal worden.

Het nieuwe koninkrijk
Het koninkrijk van de wereld zal plaatsmaken voor het koninkrijk van onze 
Heer en van Zijn Messias. Er zijn twee versies over het eerste koninkrijk. In 
het ene handschrift  is sprake van de koninkrijken van de wereld. In het an-
dere handschrift  is sprake van het koninkrijk van de wereld. 

Als we moeten denken aan de koninkrijken van de wereld in het meervoud, 
dan denken wij aan alle landen en regeringen op aarde. Dan denken wij 
ook aan alle demonische overheden die over elk van die landen aangesteld 
zijn. Als we moeten denken aan één koninkrijk van de wereld, dus in het 
enkelvoud, dan denken wij aan de hele wereld die onder de heerschappij 
van satan staat. In feite kun je het allebei zeggen. Het gaat om de hele wereld 
met al zijn verschillende aardse, wereldse rijken en systemen. Het gaat om 
de hele wereld die in de macht van satan en zijn demonen is. Hier zal Gods 
Gezalfde, de Messias, onze Heer komen en er Zijn eigen koninkrijk vestigen. 
Zijn koninkrijk komt dan vanuit de hemel op aarde. Dan wordt eindelijk ons 
gebed verhoord: Uw koninkrijk kome...

Dit koninkrijk wordt echter pas in Openbaring 19 echt openbaar:

Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige water-
massa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, 
de Almachtige, heeft  het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en 
jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft  van het lam is gekomen 
en zijn bruid staat klaar. (19:6,7)

Het tijdperk van het komende koninkrijk
Hij zal heersen tot in eeuwigheid. (vers 15) De Herziene Staten Vertaling 
heeft  dit als volgt: Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. Letterlijk staat er in 
het Grieks: Hij zal als koning heersen tot in de eeuwen van de eeuwen! Dat 
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is een uitdrukking waarmee een zeer lange periode aangeduid wordt. Wij 
komen het ook tegen in Openbaring 20.

Twee koningen en twee koninkrijken
Op dit moment is er slechts één koninkrijk op aarde: het rijk van satan en 
zijn machthebbers. Er komt echter een eind aan deze anti-christelijke peri-
ode. Dat zal zijn als de Here Jezus uit de hemel naar de aarde zal komen en 
Zijn Messiaanse vrederijk zal stichten op aarde. Dan zal de Here Jezus Ko-
ning zijn in het prachtige koninkrijk der hemelen, dat vanuit de hemel op 
aarde zal worden opgericht. Dit koninkrijk der hemelen zal echter na 1000 
jaar eindigen. Dan gaat het over in een heel ander koninkrijk: het konink-
rijk van God. Dan zal het koningschap van Jezus eindigen en zal Hij het 
koningschap overdragen aan God de Vader. 

En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, 
nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft . Want 
hij moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft  gelegd. 
(1 Corinthe 15:24,25)

Uit deze teksten blijkt duidelijk dat Jezus’ koningschap een tijdelijk karakter 
zal dragen en dat Hij Zijn koningschap aan God de Vader zal overdragen. 
Let er goed op, dat dit koningschap van de Here Jezus in de tijd van het 
Messiaanse vrederijk over Israël zal zijn, het is dus niet in onze tijd over de 
Gemeente of de Kerk. Hoewel er veel liederen zijn waarin Zijn koningschap 
bezongen wordt, klinkt dit natuurlijk echt wel mooi, maar is het toch on-
bijbels en onjuist. Jezus is niet de Koning van de Kerk; Hij is ook niet onze 
Koning. Hij is de toekomstige Koning van het Joodse volk.

Vierentwintig oudsten
Vervolgens maken ook de 24 oudsten bekend dat het koninkrijk openbaar 
zal worden: 

De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aan-
baden God met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die 
is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. De 
volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen 
om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te 
belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor 
uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’ (vers 
16-18)
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Duidelijk blijkt nu, dat de rollen omgedraaid worden. Eerst waren de volken 
in woede ontstoken. Nu is God in woede ontstoken. God gaat de volken die 
Gods dienaren leed hebben aangedaan, nu zelf leed aandoen. Gelijktijdig 
komt er loon voor hen die God gediend hebben.

De tempel en de ark
Er wordt in de hemel steeds meer geopenbaard aan Johannes.

1. Eerst zag hij God op Zijn troon in de hemel – Openbaring 4 en 5. De 
tempel zag hij toen nog niet.

2. Bij het openen van het vijfde zegel zag Johannes het brandoff eraltaar in 
de voorhof van de tempel. In Openbaring 6:9-11 zag hij dit nogmaals.

3. Toen het zevende zegel geopend werd, zag hij een engel kolen brengen 
van het brandoff eraltaar naar het gouden reukoff eraltaar, terwijl hij daar 
reukwerk bij gedaan had. Zie Openbaring 8:3-5.

4. Vervolgens hoorden wij bij de zesde sjofar opnieuw over het gouden 
reukaltaar (Op. 9:13). 

5. In ons schrift gedeelte (Op. 11) gaan wij nog een stap verder en horen wij 
dat de tempel geopend wordt en dat de ark – dat is de ark des verbonds – 
zichtbaar wordt. 

Dit is heel bijzonder. Dit heeft  Johannes op aarde nog nooit gezien! Op aarde 
zag alleen de hogepriester op grote verzoendag het Heilige der Heiligen 
geopend en alleen hij mocht daar binnengaan. Maar dan nog bleef de ark 
verborgen door de rook van het reukwerk dat de hogepriester eerst in het 
Heilige der Heiligen had laten komen. Bovendien keek hij niet naar de plaats 
waar de ark des verbonds stond. Maar nu wordt de ark des verbonds ineens 
voor Johannes zichtbaar in de hemel. De boodschap moet voor Johannes 
duidelijk zijn: er breekt een nieuwe tijd aan. God komt weer bij Zijn volk wo-
nen. In de tijd van de tweede tempel in Jeruzalem was het Heilige der Hei-
ligen leeg. De ark des verbonds was er niet meer, die was bij de verwoesting 
van de eerste tempel verdwenen. En nu ziet Johannes ineens de hemelse ark 
des verbonds. Het moet heel diepe indruk op hem gemaakt hebben!

De aardse ark des verbonds
Toen Salomo de tempel in Jeruzalem inwijdde, stond de ark des verbonds 
die nog ten tijde van Mozes gemaakt was, in het Heilige der Heiligen. Terwijl 
Salomo allerlei nieuwe voorwerpen voor de tempel had laten maken, was dit 
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niet het geval bij de ark des verbonds. Het was nog de ca. vijf eeuwen oude 
ark uit de tijd van de woestijnreis. In het eerste boek Koningen lezen wij over 
een Egyptische koning die tempelschatten meegenomen heeft :

In het vijfde jaar van de regering van koning Rechabeam trok koning Sisak 
van Egypte tegen Jeruzalem op. Hij roofde de schatten uit de tempel van de 
HEER en het koninklijk paleis en nam alles mee, ook de gouden schilden die 
koning Salomo had laten maken. (1 Koningen 14:25,26)

Er wordt echter betwijfeld of hij ook de ark des verbonds meegenomen heeft . 
Wel noemt de profeet Jeremia het feit dat de ark er niet meer is. 

En als jullie in die tijd in aantal toenemen en dit land weer zullen bevolken, 
zal niemand meer over de ark van het verbond met de HEER spreken. Die 
komt in niemands gedachten op, hij wordt niet meer genoemd of gemist, en 
wordt niet opnieuw gemaakt. (Jeremia 3:16)

Toen echter de tempel verwoest werd door Nebucadnezer was ook de ark 
‘verdwenen’. Een aantal voorwerpen uit de tempel was meegenomen naar 
Babylonië, maar de ark niet. De profeet Jeremia deelt namelijk mee wat Ne-
bucadnezar meegenomen had:

De bronzen zuilen bij de tempel van de HEER, de verrijdbare onderstellen 
van de spoelbekkens en het grote bronzen bekken, de Zee, werden door de 
Chaldeeën uit elkaar gehaald; het brons namen ze mee naar Babel. Ook de 
vuurpannen, vuurscheppen, messen, off erschalen, kommen en het andere 
koperen tempelgerei namen ze mee. Verder nam commandant Nebuzaradan 
alle vergulde en verzilverde voorwerpen mee, zoals de schalen, vuurpotten, 
off erschalen, vuurpannen, lampenstandaards, kommen en plengschalen. De 
twee zuilen, de Zee, waarvan er maar één was, met de twaalf runderen van 
brons eronder, en de verrijdbare onderstellen die Salomo voor de tempel van 
de HEER had laten maken, bevatten samen een niet te wegen massa brons. 
De zuilen waren elk achttien el hoog en hadden een omtrek van twaalf el. Ze 
waren hol vanbinnen en hun wanddikte was vier vingers. Ze waren bekroond 
met een bronzen kapiteel van vijf el met een vlechtwerk, versierd met granaat-
appels. Ze waren van massief brons. Ze hadden vier zijden, waarop zesenne-
gentig granaatappels bevestigd waren; in totaal telde het vlechtwerk honderd 
granaatappels. (Jeremia 52:17-23)

De Joodse geschiedschrijver Eupolemus die in de tweede eeuw voor Christus 
leefde, heeft  ook vermeld, dat Nebucadnezar de ark niet meegenomen had. 
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Hij deelt mee, dat Jeremia zich over de ark ontfermd heeft . In het apocriefe 
boek 2 Makkabeeën wordt de volgende informatie gegeven:

In datzelfde geschrift  is te lezen hoe de profeet [Jeremia] na een goddelijke 
ingeving opdracht gaf om de tent en de ark achter hem aan te dragen en hoe 
hij de berg op ging waar Mozes Gods land had zien liggen [de berg Nebo]. 
Daar aangekomen ontdekte hij een grot. Hij liet de tent, de ark en het reuk-
off eraltaar naar binnen brengen en sloot de toegang af. Enkelen van hen die 
hem hadden vergezeld, gingen later terug om de weg met tekens te markeren, 
maar ze konden de grot niet meer vinden. Toen Jeremia dit te horen kreeg, zei 
hij verwijtend: ’Die plek zal onbekend blijven totdat God zijn volk weer sa-
menbrengt en zich erover ontfermt. Dan zal de Heer deze voorwerpen weer te 
voorschijn brengen, en zijn majesteit zal verschijnen in de wolk die ook zicht-
baar was in de tijd van Mozes, en ook later, toen Salomo bad dat de Heer de 
tempel op grootse wijze in bezit zou nemen.’ (2 Makkabeeën 2:4-8)

Volgens Flavius Josephus hebben ook de Samaritanen een overlevering 
waarin zij vertellen, dat de ark niet door Nebucadnezar is meegenomen. Jo-
hannes ziet nu echter de ark in de hemel. Terwijl de ark in de aardse tempel 
het teken was dat Gods aanwezigheid het volk leidde, is de ark in de hemelse 
tempel het teken dat God al Zijn beloft en aan Israël in vervulling laat gaan!

Terwijl veel christenen in de voorbije eeuwen het boek Openbaring niet be-
grepen, omdat zij de beloft en die God aan Israël had gedaan toepasten op de 
kerk, lieten zij ook het zichtbaar worden van de ark des verbonds een teken 
zijn voor de kerk. Maar wat heeft  de kerk voor binding met de ark des ver-
bonds? Niets toch. 

Nee, de ark des verbonds is het duidelijke teken en bewijs van Gods verbond 
met Israël en Zijn trouw aan dat verbond en Zijn trouw aan dit volk. De ark 
uit de aardse tempel heeft  meerdere keren op een bijzondere wijze leiding en 
bescherming aan het volk Israël gegeven. Toen het volk Israël de doortocht 
door de Jordaan meemaakte, in de tijd van Jozua, toen het volk het beloofde 
land binnentrok, toen was het de ark des verbonds die de weg wees en duide-
lijk maakte dat daar waar de ark was bescherming van Godswege was.

Toen het volk onder leiding van Jozua de Jordaan over moest trekken, kre-
gen de priesters die de ark van het verbond moesten dragen de opdracht om 
voorop te gaan in de Jordaan en daarin te blijven staan tot het hele volk was 
overgetrokken. Op het moment dat de priesters met de ark de Jordaan ingin-
gen, kwam de stromende Jordaan tot stilstand. Het water dat van bovenaf 
aangevoerd werd, stond als een hoge dam eerbiedig voor de ark te wachten, 
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tot de ark de Jordaan had verlaten. Aan de andere kant vloeide het water 
naar de Dode Zee helemaal weg. En als extra staat erbij vermeld dat de Jor-
daan al een hele tijd buiten zijn oevers was getreden. (Jozua 3) 

Bij de inname van Jericho nam de ark een prominente plaats in. Hij werd 
rond de stad gedragen. 

In de tijd van de priester Eli en de jonge Samuël, heeft  het Israëlische leger de 
ark gebruikt om de strijd tegen de Filistijnen te winnen. Maar de Heer was 
niet in hun midden en de Filistijnen maakten de ark buit. Hij werd meege-
voerd naar Asdod en voor hun afgod Dagon geplaatst. Op miraculeuze wijze 
verloor het afgodsbeeld van Dagon zijn hoofd en zijn handen. Toen werden 
de Filistijnen bang en stuurden de ark weg, naar Ekron, maar daar kwamen 
ze in opstand omdat ze bang waren voor de God van Israël. Uiteindelijk 
werd de ark teruggestuurd naar Israël. (1 Samuël 4 en 5)

In de tijd van koning David heeft  de ark drie maanden in het huis van een 
zekere Obed-Edom gestaan en God zegende Obed-Edom en zijn hele huis-
houden. Daarom haalde David de ark feestelijk naar de Davidsburcht. (2 Sa-
muël 6)

Het aanbreken van het koninkrijk
Na het optreden van de twee getuigen gedurende de tweede helft  van de 
grote verdrukking, eindigt de periode van de grote verdrukking en zal het 
Messiaanse vrederijk aanbreken. Zo wordt het ook in Openbaring 11:15-17 
beschreven. Dit koninkrijk was al eerder aangekondigd, in Openbaring 1:5-8 
en 6:10. Nu wordt het opnieuw aangekondigd, waardoor duidelijk gemaakt 
wordt, dat na het werk van de beide getuigen en de bekering van Israël dit 
vrederijk zal komen. In Openbaring 19:6 wordt het nogmaals aangekondigd.

Het boek Openbaring heeft  echter nog meer te vertellen over wat allemaal 
in de tijd van de grote verdrukking zal gebeuren. Pas als in hoofdstuk 20 de 
beschrijving van de grote verdrukking achter de rug is, horen wij wat er nog 
meer in het vrederijk zal geschieden.

De tempel in de hemel gaat open
Johannes weet van wat hij van de rabbijnen geleerd heeft , hoe de tempel in 
Jeruzalem eruit zag. Toch was hij, als niet-priester, nog nooit in het eigenlijke 
tempelgebouw geweest. Hij is op het plein voor de heidenen geweest en op 
het plein (de voorhof) van de Joodse mannen. Hij heeft  gestaan op de plaats 
waar de mensen met hun dieren bij de priester kwamen om hun zonden 
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te belijden. Hij is op de slachtplaats geweest. Hij heeft  gezien hoe het bloed 
van de dieren tegen de hoeken van het brandoff eraltaar geworpen werd. Hij 
heeft  gezien hoe de dieren gereed gemaakt werden om op het altaar gelegd 
te worden. Hij heeft  gezien hoe de priesters de verschillende delen van een 
off erdier naar boven brachten op het altaar. Hij heeft  gezien hoe de priesters 
zich reinigden bij het wasvat. Hij heeft  alles gezien, behalve...

Hij is nooit in het eigenlijke gebouw geweest, met het Heilige en het Heilige 
der Heiligen. Hij heeft  nog nooit de tafel der toonbroden gezien. Hij heeft  
nog nooit de kandelaar gezien, noch het reukoff eraltaar. Hij heeft  nog nooit 
de prachtige voorhang gezien. Hij heeft  nog nooit in het Heilige der Heili-
gen mogen kijken, ook al wist hij, dat dit vertrek leeg was, omdat de ark des 
verbonds wel in de tempel van Salomo gestaan heeft , maar niet meer in de 
tempel na de Babylonische ballingschap. Hij weet hoe de ark des verbonds 
eruit gezien moet hebben, maar hij heeft  hem nog nooit echt gezien. En nu...

Ineens krijgt Johannes weer een bijzondere bemoediging. Voor zijn ogen 
gaat de hemel open en ziet hij de hemelse tempel van God. De aardse tempel 
van Jeruzalem is verwoest, maar de hemelse tempel in het Nieuwe Jeruzalem 
is helemaal intact. En hij weet wat dat betekent: God is nog op Zijn troon en 
Hij zorgt voor de Zijnen. Het betekent op dit moment vooral ook: God staat 
garant, dat Hij de toekomst in handen houdt en dat de geschiedenis onder-
weg is naar het moment, waarop Gods tempel naar de aarde zal komen.

Het koninkrijk komt!
15 Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stem-
men, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en 
die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 16 De vierentwintig 
oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God 17 met de 
woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want 
in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. 18 De volken raasden in 
woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel 
te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals 
de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en 
ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’ 19 Toen ging Gods 
tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden 
bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel. 

Eindelijk de ark... het teken van Gods aanwezigheid. Hier woonde God in-
dertijd bij de Israëlieten. Nu wordt de ark zichtbaar als teken dat God weer 
komt wonen bij Zijn volk.
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Het doel
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige 
stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was 
als een bruid die zich mooi heeft  gemaakt voor haar man en hem opwacht. 
3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is 
onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf 
zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 
geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er 
eerst was is voorbij.’ (Op. 21)
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21 – DE VROUW EN DE DRAAK

Openbaring 12:1-6

Oorlog in de hemel 
1 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met 
de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op 
haar hoofd. 2 Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar 
barensnood. 3 Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode 
draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. 4 Met zijn 
staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op 
de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind 
te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. 5 Maar toen ze het kind 
gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoe-
den – werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. 6 De vrouw zelf 
vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, 
waar twaalfh onderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden. (NBV)

1 En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon be-
kleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op 
haar hoofd; 2 en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar 
pijn om te baren. 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. 4 En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en 
wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, 
zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. 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. 6 En de vrouw 
vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft , door God bereid, opdat zij 
daar twaalfh onderd zestig dagen onderhouden zou worden. (NBG)

Deze verzen vormen de inleiding tot het afschuwelijke wat ons in vers 7 
wordt meegedeeld: Toen brak er oorlog uit in de hemel. Letterlijk: En er 
geschiedde oorlog in de hemel. De woorden ‘en er geschiedde’ leiden in de 
Bijbel altijd een afschuwelijk gebeuren in. Denk maar aan Lucas 2:1. En het 
geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat 
het gehele rijk moest worden ingeschreven.
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Geen chronologische volgorde
De grote fout die velen maken is dat zij denken dat het boek Openbaring alle 
toekomstige gebeurtenissen in een chronologische volgorde plaatst. Dat kan 
echter niet. Er zijn te veel zaken die ongeveer gelijktijdig plaatshebben, dat 
het boek Openbaring ze allemaal na elkaar moet vertellen. 

Twee tekenen
Het woord ‘teken’ dat hier gebruikt wordt (semeion), is het zelfde woord als 
het woord teken dat in het evangelie van Johannes gebruikt wordt voor de 
wondertekenen die de Here Jezus deed. Dit teken vertelt ons, dat er nu iets 
bijzonders gaat gebeuren, terwijl het met een wonder te maken heeft . Het is 
een belangrijk teken, daarom moeten wij er ook aandacht aan besteden. Hier 
is God aan het woord, om u en mij een belangrijke boodschap door te geven.

Johannes ziet twee tekenen die tegenover elkaar staan:

1. een bijzondere vrouw

2. de draak, de duivel zelf

Welke hemel?
Hemel is de vertaling van het Griekse woord ouranos. Het heeft  verschil-
lende betekenissen, net zoals het woord ‘hemel’ in onze taal verschillende 
betekenissen heeft .

1. Het is het gewelfde uitspansel van de lucht met alles wat wij daarin kun-
nen zien, dus 

• het heelal

• het gebied waar de wolken en de stormen vergaderen en waar donder en 
bliksem voortgebracht worden

• de sterrenhemel 

2. Het is het gebied boven de sterrenhemel, de hemel waar God woont met 
de engelen. 

De wolkenhemel wordt soms gezien als de eerste hemel.

De sterrenhemel wordt dan gezien als de tweede hemel.

3. De hemel waar God woont is dan de derde hemel, de hemel der hemelen. 
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Welke hemel is hier in Openbaring 21 bedoeld? Het is mogelijk dat Johannes 
de vrouw ziet terwijl zij in de hemel is. Het kan ook zijn – zoals meerderen 
denken – dat hij haar ziet aan het fi rmament. Dan zouden wij in onze taal 
zeggen: het was een teken in de lucht. Ik denk echter dat het hier gaat over 
de hemel waar God woont. Sommige vertalingen beschrijven een teken aan 
de hemel, maar zowel de NBV als de NBG vertalen correct met een teken in 
de hemel.

Het eerste teken
En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, 
met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar 
hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te 
baren. (12:1,2 NBG)

• De vrouw is bekleed met de zon, de maan is onder haar voeten en zij 
heeft  een krans van twaalf sterren op haar hoofd.

Een vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten is een vrouw, 
die een zeer hoge positie bij God inneemt. De twaalf sterren, herinneren ons 
aan de twaalf aartsvaders en de twaalf stammen van Israël, het zijn tekenen 
van koninklijke waardigheid. Het beeld dat hier gebruikt wordt komt uit het 
Oude Testament: de vrouw is het beeld van het volk Israël.

1 Zo zegt de HERE: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank Mijner 
voeten... 6 Er klinkt gedruis uit de stad! Het klinkt uit de tempel! De stem van 
de HERE, die vergelding brengt over zijn vijanden! 7 Voordat zij smarten 
kreeg, heeft  zij gebaard; voordat de weeën haar overvielen, heeft  zij een zoon 
ter wereld gebracht. 8 Wie heeft  zo iets gehoord, wie heeft  iets dergelijks ge-
zien? Wordt een land op een dag voortgebracht of een volk op eenmaal gebo-
ren? Maar Sion heeft  nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar 
kinderen. 10 Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar 
liefh ebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt, 
opdat gij zuigt en u laaft  aan haar vertroostende borst, 11 opdat gij met volle 
teugen u laaft  aan haar rijke moederborst. 12 Want zo zegt de HERE: Zie, Ik 
doe haar de vrede toestromen als een rivier en de heerlijkheid der volken als 
een overvolle beek; dan zult gij zuigen, gij zult op de heup gedragen en op de 
knieën gekoesterd worden. 13 Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u 
troosten, ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden. 14 Als gij het ziet, zal uw 
hart zich verblijden, en uw gebeente zal gedijen als het jonge groen; de hand 
des HEREN zal zich aan zijn knechten doen kennen en Hij zal toornen op 
zijn vijanden. 15 Want zie, de HERE zal komen als vuur en zijn wagens zul-
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len zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in 
vuurvlammen. 16 Te vuur en te zwaard zal de HERE gericht oefenen over al 
wat leeft , en de door de HERE verslagenen zullen talrijk zijn. (Jesaja 66:1,6-16; 
zie ook 54:1)

De vrouw – Israël – is in barensweeën. Zo wordt Israël in de profetie gete-
kend:

Zoals een zwangere vrouw in barensnood ineenkrimpt en schreeuwt in haar 
weeën, zo verschenen wij voor u, o HEER. (Jesaja 26:17)

Krimp ineen en schreeuw het uit, vrouwe Sion, krimp ineen als een vrouw die 
baren moet. Je zult de stad moeten verlaten en gaan leven op het veld. Je zult 
naar Babel gaan, en daar zul je worden bevrijd, uit de handen van je vijanden 
worden vrijgekocht door de HEER. (Micha 4:10)

De aankleding van de vrouw herinnert aan de Messiaanse droom van Jozef. 
Jozef was immers een beeld van de Messias in Zijn lijden.

5 En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders; daarom haatten 
zij hem nog meer. 6 Hij zeide namelijk tot hen: Hoort toch deze droom die ik 
gehad heb. 7 Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld, daar richtte 
mijn schoof zich op en bleef overeind staan, en zie, uw schoven omringden 
haar en bogen zich voor mijn schoof neer. 8 Daarop zeiden zijn broeders tot 
hem: Wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt ge soms over ons heersen? Toen 
haatten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. 9 En hij had 
nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb 
ik weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich 
voor mij neer. 10 Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, on-
derhield zijn vader hem daarover, en zeide tot hem: Wat voor een droom is 
dat, die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen 
om ons voor u ter aarde neer te buigen? 11 Zijn broeders dan benijdden hem, 
maar zijn vader hield de zaak in gedachten. (Genesis 37:5-11)

Het beeld dat Johannes in de hemel ziet is een Messiaans beeld. Hoewel 
wij in hoofdstuk 12 nog midden in de beschrijving van de grote verdruk-
king zijn, wordt opnieuw naar de toekomst gekeken. Nu echter niet, zoals 
in andere teksten, naar het rijk van de toekomst, maar naar de Heerser van 
de toekomst: de Messias. Anders gezegd: van de grote verdrukking naar het 
vrederijk.
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• De vrouw staat op het punt om haar Kind te baren. Er is sprake van 
weeën.

Van deze weeën was ook sprake bij de Here Jezus. Het woord weeën verwijst 
naar het eind van de grote verdrukking en het aanbreken van het Messiaan-
se rijk. De Heer zei in Zijn profetische toespraak: Doch dat alles is het begin 
der weeën. (Mattheüs 24:8)

• Dit teken is een teken dat in de hemel gezien wordt.

In het boek Openbaring worden wij telkens verplaatst van de hemel naar 
de aarde. Nu ook zien wij, dat vanuit de hemel bestuurd zal worden, dat op 
aarde dit Kind, de Messias zal komen. Het wil ons zeggen, dat de Messias 
niet slechts een gewoon, aards mens zal zijn, maar dat Hij een hemelse af-
komst zal hebben. De aandacht moet niet blijven rusten op de vrouw. Het 
gaat niet om de vrouw, het gaat om haar Kind. De vrouw wordt gezien in de 
hemel, wat wil zeggen, dat Israël (de vrouw) bescherming vanuit de hemel 
zal krijgen. Daarnaast zegt dit gedeelte ons, dat de Messias vanuit de hemel 
naar de aarde zal komen. Hij zal terugkeren naar Israël!

Het tweede teken
Het tweede teken: een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en 
op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren 
des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, 
die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. (12:3,4)

Satan wordt hier getekend als de draak, als een monster met 7 koppen en 
10 horens. Horens zijn het symbool van kracht. Het gaat hier dus over een 
enorm sterk en agressief monster. Ook heeft  hij nog kronen, letterlijk diade-
men, die spreken van koninklijke waardigheid en daarom terecht als kronen 
weergegeven worden. Het gaat over de huidige vorst van de aarde, die ziet 
dat zijn tijd kort is en dat de nieuwe Vorst spoedig zal komen.

Wie zijn de vrouw en haar kind?
1. De Zoon
De Zoon blijkt duidelijk de Messias van Israël te zijn. Hij zal immers alle 
heidenen hoeden met een ijzeren staf. Dat verwijst naar Psalm 2, waar van 
de Messias geschreven staat:

Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn 
zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, 
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de einden der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze 
stukslaan als een aarden pot.’ (Psalm 2:7-9)

Dit lezen wij ook in het boek Openbaring:

Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij 
zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige 
woede van de almachtige God treden. (Op. 19:15)

Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze ver-
brijzeld. (Op. 2:27)

De Zoon is niet de Here Jezus als Hoofd van de Gemeente, maar in Zijn 
bediening als Messias van het volk Israël. De Zoon werd of wordt op een 
bepaald moment plotseling van de aarde weggerukt en overgeplaatst naar de 
hemel: 

Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijze-
ren herdersstaf zal hoeden – werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn 
troon. (12:5)

De vraag is of deze gebeurtenis verwijst naar Zijn hemelvaart, 2000 jaar 
geleden, of dat het te maken heeft  met een nog onbekend moment in de toe-
komst. De meeste uitleggers gaan ervan uit, dat het slaat op Zijn hemelvaart 
2000 jaar geleden. Het kan echter ook zijn, dat het te maken heeft  met een 
bepaald moment rond de grote verdrukking. Bij de vrouw gaat het immers 
ook over de toekomst en de grote verdrukking.

2. De vrouw
De vrouw is bekleed met de zon en ze heeft  de maan als voetbank. Dit 
maakt duidelijk dat deze vrouw vanuit de hemel bezien een hoge positie 
bekleedt. Zij heeft  een kroon met 12 sterren, die het teken zijn van haar ko-
ninklijke waardigheid.

Deze vrouw is niet Maria, ook al lijkt dat aannemelijk en heeft  paus Pius X 
dat in 1904 offi  cieel verklaard. De vrouw is het beeld van het volk Israël. Ma-
ria is niet bekleed met de zon, terwijl de maan ook niet onder haar voeten is. 
Ook wordt hiermee de Gemeente niet bedoeld, al denken veel christenen dit. 
De Gemeente (de Kerk) heeft  de Here Jezus niet voortgebracht.

De vrouw blijkt het volk Israël te zijn, voor wie de dromen van Jozef over 
zon, maan en sterren in vervulling gaan (Genesis 37:9,10). De vrouw heeft  
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geboorteweeën, dat wil zeggen: barenspijn. Er komt nieuw leven, maar eerst 
komt er lijden voor het Joodse volk. Dat is het lijden van de grote verdruk-
king. Het gaat hier over de weeën die aan de komst van het Messiaanse 
vrederijk vooraf gaan. 

Hoewel de vrouw – Israël – op aarde is, wordt zij gezien als in de hemel. Dit 
toont ons, dat Israël onder de bescherming van God staat. De vrouw vlucht 
naar de woestijn, waar zij 1260 dagen zal blijven. Dat is de lengte waarover 
ook de profeet Daniël schrijft : 3½ jaar, dat is de tweede helft  van de grote 
verdrukking. 

De 12 sterren
Sommigen denken aan een sterrenbeeld: de dierenriem. Een dergelijke ver-
gelijking komen wij nergens in de Bijbel tegen. Anderen denken aan echte 
sterren. Dat is niet met zekerheid uit te sluiten, maar gezien de beeldspraak 
in dit profetisch boek, kunnen we de verklaring beter in het boek zelf zoe-
ken.

In Openbaring 1:20 lezen we een verklaring over sterren:

Dit is de betekenis van de zeven sterren... : de zeven sterren zijn de engelen 
van de zeven gemeenten...

En naar aanleiding van Openbaring 21:12-14 lijkt het erop, dat we hier moe-
ten denken aan de 12 aartsvaders van het Joodse volk.

De draak en zijn macht
De draak kennen wij als de oude slang (12:9), de duivel, de satan. Hij is de 
misleider van de hele wereld. Hij heeft  grote kracht, wat blijkt uit het feit dat 
hij 7 koppen en 10 horens heeft  en ook nog eens 7 kronen. Horens zijn het 
beeld van kracht. Hij heeft  echter niet 1 of 2 horens, maar wel 10. Dat toont 
zijn onvoorstelbare kracht en macht. Hij is bijzonder agressief en sterk. Hij 
ontziet niets en niemand. Hij is de briesende leeuw die zoekt wie hij kan 
verslinden. Zo wordt satan getekend in de eindtijd.

Veel christenen hebben geen idee van de grote macht die de duivel op aarde 
heeft . Toen satan als machthebber van de aarde alle koninkrijken van de 
aarde aan de Here Jezus aanbood, was dat geen grootspraak zoals velen den-
ken, maar was dat pure realiteit! 
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De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde 
hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u 
geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ (Mattheüs 4:8,9)

Letterlijk: Weer neemt de duivel hem mee, naar een zeer hoge berg; hij toont 
hem alle koninkrijken van de wereld en hun glorie, en hij zegt tot hem: dat al-
les zal ik jou geven, als je neervalt en hulde brengt aan mij!

Paulus noemt hem ‘de god van deze wereld’ (Efese 2:2 en 2 Corinthe 4:4).

De kleur van de draak is rood. Dat verwijst naar zijn bloeddorst en wreed-
heid, zowel in de hemel als op aarde. 

Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is 
vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, om-
dat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een 
aartsleugenaar, de vader van de leugen. (Johannes 8:44)

De draak is zo machtig dat hij met zijn staart een derde deel van de sterren 
van de hemel meesleurt en die op de aarde werpt. Het herinnert ons aan de 
profetie van Daniël over de geitenbok:

De geitenbok maakte zich bijzonder groot, maar op het toppunt van zijn 
macht brak zijn grote horen af. Daarvoor in de plaats kwamen vier opvallende 
horens, die naar de vier windrichtingen wezen. Uit één daarvan kwam nog 
een horen op, die eerst klein was, maar geweldig uitgroeide naar het zuiden, 
naar het oosten en naar het Sieraadland. Hij groeide tot aan de hemelmach-
ten en zorgde ervoor dat een deel van het sterrenleger naar de aarde viel, en 
hij vertrapte het. (Daniël 8:8-10)

Deze draak doet denken aan het monster uit de profetie van Daniël

Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrik-
wekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, 
en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle 
vorige, en het had tien horens. Terwijl ik op die horens lette, zie, daartus-
sen 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. Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, 
dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren 
tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met 
zijn poten vertrad, en van de tien horens, welke op zijn kop waren, en van 
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die andere, die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen 
met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere. Ik 
zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de 
Oude van dagen kwam en recht verschaft  werd aan de heiligen des Allerhoog-
sten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Hij 
sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, 
dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, en dat de gehele aarde zal 
verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. 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. Hij zal 
woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te 
gronde richten; 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; dan zal 
de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en 
hem verdelgen en vernietigen tot het einde. (Daniel 10)

De geitenbok maakte zich bijzonder groot, maar op het toppunt van zijn 
macht brak zijn grote horen af. Daarvoor in de plaats kwamen vier opvallende 
horens, die naar de vier windrichtingen wezen. Uit één daarvan kwam nog 
een horen op, die eerst klein was, maar geweldig uitgroeide naar het zuiden, 
naar het oosten en naar het Sieraadland. Hij groeide tot aan de hemelmach-
ten en zorgde ervoor dat een deel van het sterrenleger naar de aarde viel, 
en hij vertrapte het. Hij verhief zich zelfs tegen de vorst van het leger, waar-
door de vorst het dagelijks off er werd ontnomen en zijn heiligdom werd neer-
gehaald. Hij bracht een leger op de been tegen het dagelijks off er, hij overtrad 
de wet en richtte de waarheid te gronde. Alles wat hij ondernam lukte hem. 
(Daniël 8:8-12) 

Zo lijkt het dat de islam in het Midden-Oosten in de eindtijd beschreven 
wordt.

De horens
Hij zei: ‘Dat vierde dier duidt op een vierde koninkrijk dat op aarde zal ko-
men, anders dan alle andere koninkrijken, en dat de hele aarde zal verslin-
den, vertrappen en vermorzelen. Die tien horens duiden op tien koningen 
die uit dat koninkrijk zullen opstaan, maar na hen zal een andere opstaan, 
anders dan alle vorige, en deze zal drie koningen ten val brengen. Hij zal in 
opstand komen tegen de hoogste God, en de heiligen van de hoogste onder-
drukken. Hij zal proberen hun feesten en hun wet te veranderen, en zij zul-
len aan zijn heerschappij zijn overgeleverd voor één tijd, een dubbele tijd 
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en een halve tijd. Dan zal het hof plaatsnemen en zal hem zijn heerschappij 
ontnomen worden, hij zal voor eeuwig verdelgd en vernietigd worden.’ (Daniël 
7:23-26)

Zeven kronen
Kronen zijn het beeld van macht. In het boek Daniël horen wij al van dit 
‘beest’. De draak onderneemt een laatste poging van satan om de komst van 
de Messias tegen te gaan, zoals hij ook de eerste komst van de Here Jezus 
naar de aarde wilde verhinderen. Opnieuw zal hij een deel van de sterren, 
dat is van de engelen meeslepen. Hier zullen wij niet moeten denken aan let-
terlijke sterren, maar aan engelen, gevallen engelen. 

Hier hebben wij een gedeelte waarvan het niet gemakkelijk is om de juiste 
uitleg te weten. Het gaat hier over de vraag, of wat hier staat, te maken heeft  
met de geboorte van de Here Jezus, zo’n 2000 jaar geleden, of dat het hier 
gaat over iets dat nog altijd toekomstig is.

• Het is mogelijk, dat hier gekeken wordt naar de eerste komst van de 
Here Jezus. Het gaat dan over de poging van Herodes om het Kind te 
doden en over de hemelvaart van de Here Jezus.

• Het is ook mogelijk, dat hier gekeken wordt naar toekomstige gebeur-
tenissen. De vrouw is het beeld van het Joodse volk. Het Joodse volk zal 
opnieuw de Messias voortbrengen. Nu echter niet om te lijden en te ster-
ven. Nu om de heidenen te hoeden met een ijzeren staf. Dat wil zeggen: 
Hij zal komen om de heidenen in bedwang te houden.

Het grote confl ict op aarde
Wanneer wij de Bijbel bestuderen, ontdekken wij van het begin tot het eind 
welke macht satan had en heeft  en hoe hij deze macht misbruikt om Gods 
werk te dwarsbomen.

1. Wij zien het al in de Hof van Eden, waar satan de hele schepping van 
God in het onheil stort. God had een mooie tuin geschapen en door 
het werk van satan werd het een verboden gebied.

2. Wij zien het bij de komst van de zonen van God die zich vermengen 
met de dochters van de mensen, waarna de hele aarde verdorven is en 
er reuzen geboren worden, half demonische – half menselijke wezens.

3. Vervolgens zien wij het in Egypte als farao wil dat alle jongens in de 
Nijl verdronken worden en het volk Israël zal uitsterven (Exodus 1).
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4. In het boek Esther zien wij hoe satan tracht het hele Joodse volk uit 
te roeien, als Haman hiervoor toestemming gekregen heeft  van de 
koning. 

5. Herodes trachtte het Kind Jezus te vermoorden door middel van de 
kindermoord te Bethlehem. 

6. Wij zien het als de mensen van Nazareth trachtten Hem van de rots 
te gooien. ‘Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van 
de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te stor-
ten.’ (Lucas 4:29)

7. Wij zien het ook in de gebeurtenissen van onze eigen tijd. Eigenlijk 
al in een periode van bijna 2000 jaar, waarin allerlei groepen getracht 
hebben de Joden uit te roeien en hun naam van de aardbodem te 
doen verdwijnen. Wij zien het in onze tijd in het bijzonder van de 
kant van de islamitische terroristen.

Het lijkt mij dat wij hier eerst in Openbaring 12:1-6 een beschrijving heb-
ben van Israëls geschiedenis tot aan de hemelvaart van de Here Jezus. Zoals 
Openbaring 1 leert: ‘Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat 
hierna zal gebeuren.’ (1:19) Dat is: verleden, heden en toekomst tot aan de 
grote verdrukking.

Hier kan nog aan toegevoegd worden, dat de strijd die satan strijdt, juist ook 
tegen de christenen gericht is. ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar 
tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen 
de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om 
weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid 
stand te kunnen houden.’ (Ephese 6:12,13)

Wij behoren in zekere zin bij het leger van de Heer. Wij staan onder Zijn 
commando. Wij zijn ons bewust dat wij in de duivel een gevaarlijke tegen-
stander hebben. Daarom schuilen wij dicht bij de Heer.

Er komt dus oorlog in de hemel. Nu komt satan daar nog steeds; zoals be-
schreven is in het boek Job. Hij klaagt nog steeds de gelovigen aan. Maar 
tijdens de grote verdrukking wordt hij uit de hemel gevochten.

‘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. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft , 
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door God bereid, opdat zij daar twaalfh onderd zestig dagen onderhouden zou 
worden.’ (12:5,6)

Zie hiervoor ook Psalm 2:9 en Jesaja 11:4

De satan zal proberen Jezus (het kind) bij Zijn wederkomst te doden. God zal 
Zijn Zoon echter beschermen. Daarop zal satan trachten het volk Israël uit te 
roeien. Ook dit zal hem niet lukken. 
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22 – OORLOG IN DE HEMEL

Openbaring 12:7-18

Satan wordt uit de hemel gevochten
7 Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd 
aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 8 maar werden 
verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9 De grote 
draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan 
wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd 
hij op de aarde gegooid. 10 Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: 
‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid 
geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze 
broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val 
gebracht. 11 Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun 
getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun 
dood aanvaard. 12 Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee 
de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij 
weet dat hij geen tijd te verliezen heeft .’ 
13 Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de 
vrouw die een zoon gebaard had. 14 Maar de vrouw kreeg de twee vleugels 
van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar ge-
durende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou wor-
den, buiten het bereik van de slang. 15 Toen spuwde de slang een stroom water 
als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. 16 Maar 
de aarde schoot haar te hulp: de aarde sperde haar mond open en dronk de 
rivier op die de draak had uitgespuwd. 17 De draak was woedend op de vrouw 
en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die 
zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. 18 Hij 
ging op het strand bij de zee staan. (NBV)

7 En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te 
voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar 
hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevon-
den. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die ge-
naamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de 
aarde geworpen en zijn engelen met hem. 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 broe-
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ders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 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. 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 .
13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de 
vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. 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. 15 En de slang wierp uit haar bek water achter 
de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren. 16 
En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en ver-
zwolg de stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen. 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; 18 en hij bleef staan op het zand der zee. (NBG)

Het boek Openbaring neemt ons afwisselend mee naar de hemel en naar 
de aarde. In dit hoofdstuk gebeurt dat eveneens. Dit gedeelte vertelt ons dat 
aan het eind van de grote verdrukking in de hemel een heuse oorlog gestre-
den zal worden. Zoals alle profetie vanuit het verleden verteld wordt, omdat 
het door de profeet al gezien is, zo is dat ook hier het geval. Wij hebben hier 
echter geen beschrijving van de opstand van satan tegen God in een ver ver-
leden. Dit is wat er in de toekomst in de grote verdrukking zal gebeuren. Het 
doet wel sterk denken aan wat de Here Jezus zei, namelijk dat Hij zag dat 
satan als een bliksem uit de hemel viel (Lucas 10:18).

Satan komt tot die tijd – de grote verdrukking dus – nog altijd in de hemel 
voor God om de christenen en het Joodse volk aan te klagen (Job 1:6-12; 
2:1; Zacharia 3:1). Hier wordt nu een eind aan gemaakt. De aartsengel Mi-
chaël gaat over tot de strijd. Niet satan bindt de strijd aan met Michaël, maar 
Michaël bindt de strijd aan met de draak. Logisch dat hierop ook de draak 
overgaat tot de oorlog met Michaël. Deze strijd is niet de aanleiding tot de 
defi nitieve nederlaag en verbanning van satan naar de hel; dat gebeurt pas 
na het Messiaanse vrederijk. De oorlog die in vers 7 beschreven wordt, ge-
beurt aan het eind van de grote verdrukking, dus nog voor het aanbreken 
van het duizendjarig vrederijk.

Dit betekent ook niet dat satan nu tijdens de volgende hoofdstukken gebon-
den is. De volgende hoofdstukken beschrijven dezelfde tijd als wij eerder za-
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gen, maar vanuit een ander perspectief. Wij hebben in het boek Openbaring 
dus geen chronologische volgorde.

De toekomst volgens de rabbijnen
In Openbaring 12 lezen wij een opmerkelijke beschrijving van de tijd zoals 
de rabbijnen die verwachten. In de tijd van de Messiaanse weeën, zullen he-
mel en aarde verenigd worden in hun strijd tegen de antichrist, de valse mes-
sias, hier voorgesteld als de draak. In die tijd zal het volk Israël, hier voorge-
steld als de vrouw, naar de woestijn gevoerd worden, waarna “het Kind”, de 
Zoon van Israël, als Redder zal komen. De valse messias is de antichrist (de 
draak), die Hem wil doden. De Zoon zal echter de antichrist, de valse messi-
as, verslaan en Heerser worden en alle heidenen hoeden met een ijzeren staf, 
zoals in Psalm 2:9 en Jesaja 11:4 over de Messias aangekondigd was.

Michaël
Michaël werd in het boek Daniël al getoond als de grote beschermer van het 
volk Israël. Hij bestreed een demon:

13 Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft  mij eenentwintig dagen 
tegengehouden voordat Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp 
schoot toen ik daar, bij de koningen van Perzië, zo alleen stond.
21 Maar eerst zal ik je zeggen wat er in het geschrift  van de waarheid geschre-
ven staat. Niemand steunt mij in mijn strijd tegen deze vorsten, behalve je 
vorst Michaël. (Daniël 10:13,21)

Hoewel Michaël met zijn engelen de strijd voert, wordt de overwinning de 
Here Jezus en de martelaren toegerekend, zie vers 11. Vele eeuwen lang is 
satan de aanklager van de gelovigen geweest bij God. Hier komt nu eindelijk 
een einde aan. Daarmee wordt op dit moment even teruggekeken naar de 
verlosten die wij al eerder zagen en die in de hemel waren. Het zal zeker voor 
de aanwezigen in de hemel, zoals de gelovigen, een heel bijzonder gebeuren 
zijn als zij voor hun ogen de strijd van Michaël tegen de duivel zien. Zij gaan 
er God ook voor loven en prijzen!

Satan de draak
In het OT wordt een aantal namen gebruikt die alle verwijzen naar satan:

• Rahab 

Dit is geen verwijzing naar Rachab de prostituee uit Jericho. Het is een ver-
wijzing naar Egypte.
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Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER, en bekleed u met kracht! Ontwaak als 
in de dagen van weleer, als in lang vervlogen tijden. Was u het niet die Rahab 
vermorzelde, die het monster doorboorde? (Jesaja 51:9)

Met zijn kracht doet hij de zee bedaren en met zijn vaardigheid verdelgt hij 
Rahab. (Job 26:12)

• Leviatan, het zeemonster

Op die dag zal de HEER ingrijpen: hij trekt zijn groot en machtig zwaard 
tegen Leviatan, de snelle, kronkelende slang, en hij zal Leviatan doden, het 
monster in de zee. (Jesaja 27:1)

U hebt de schedels van Leviatan verbrijzeld, hem als voedsel gegeven aan de 
dieren in de woestijn. (Psalm 74:14)

Daar bewegen de schepen zich voort, daar gaat Leviatan, door u gemaakt om 
ermee te spelen. (Psalm 104:26)

Zie ook Job 40:25-41:26 Uit dit gedeelte blijkt duidelijk, dat Leviatan niet een 
gewoon zeedier is.

• Behemoth

In Job 40:15-24 is Behemoth een bovennatuurlijk wezen.

• Tanin

Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER, 
en bekleed u met kracht! 
Ontwaak als in de dagen van weleer, 
als in lang vervlogen tijden. 
Was u het niet die Rahab vermorzelde, 
die het monster doorboorde? (Jesaja 51:9)

‘Monster’ = Tanin.

U hebt door uw kracht de zee gespleten en de koppen van monsters op het wa-
ter verpletterd. (Psalm 74:13)

Ben ik de zee of het zeemonster? Moet u mij daarom bewaken? (Job 7:12)

• Nachash
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De slang die wij kennen uit Genesis 3:1-19. zie ook Jesaja 27:1; Amos 9:3 en 
Job 26:13.

Satan door de gelovigen ‘overwonnen’
Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis over-
wonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. 
(Op. 12:11)

De strijd van Michaël tegen de duivel wordt hier zelfs gezien als een strijd 
van de gelovigen tegen de duivel. De gelovigen zijn nu ‘mede-overwinnaars’ 
geworden. Wat een grote vreugde zal dat zijn, als de gelovigen in de hemel 
deze woorden te horen krijgen.

Satan op aarde geworpen
De grote draak werd op de aarde gegooid (12:9). Alle door mij geraadpleegde 
commentaren hebben deze zinsconstructie als volgt: satan werd op de aarde 
geworpen. Het vreemde echter is, dat in het Grieks een afwijkend voorzetsel 
staat: ‘eis’ en niet ‘en’.

Dit voorzetsel staat ook in vers 6, waar de vertaling luidt: De vrouw zelf 
vluchtte naar de woestijn. Betekent dit dat zij aan de rand van de woestijn 
bleef staan? Nee, het betekent dat zij de woestijn in gaat. Het Griekse woord 
‘eis’ betekent ‘naar binnen’. 

Hoewel allen vertalen dat de draak naar de aarde gegooid wordt en dan op 
aarde achterblijft , is het ook mogelijk om te vertalen, dat de draak ‘in’ de 
aarde geworpen werd. Hij wordt dan verbannen naar een bijzondere plaats 
in de aarde. Wij kennen die plaats. We hebben er al eerder van gehoord: de 
afgrond. 

Dit betekent dat wij hier vooruit lopen op de aankondiging van Openbaring 
20:

1 Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse 
diepte en zware ketenen in zijn hand. 2 Hij greep de draak, de slang van 
weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend 
jaren. 3 Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, 
opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend 
jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. (Op. 20:1-3)

Het valt op, dat in Openbaring 12:10 ook meteen na de aankondiging dat 
satan in de aarde geworpen is, de vermelding komt van het Messiaanse vre-
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derijk: Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, 
de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de 
heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zus-
ters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Dit is 
de aankondiging van het aanbreken van het duizendjarig vrederijk.

Nu komt de vervulling van het gebed “Het onze Vader” dichtbij: Uw konink-
rijk kome. Nu komt de vervulling dichtbij van wat de engel Gabriël tegen 
Maria gezegd had: Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je 
moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Al-
lerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader 
David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en 
aan zijn koningschap zal geen einde komen. (Lucas 1:31-33)

In onze tijd is satan nog de heerser op aarde. Hij is de god van deze eeuw. 
De dag komt steeds dichterbij dat hij als een afgod onttroond zal worden en 
Jezus Koning zal zijn. Daarom: Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw 
vijand, de duivel, zwerft  rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 
(1 Petrus 5:8)

Het is de vraag of bijvoorbeeld vers 12 waar een ‘wee’ over de aarde wordt 
uitgesproken een chronologisch vervolg is, of gewoon een constatering van 
gelijktijdige gebeurtenissen: het werk van satan op aarde.

Feest in de hemel en leed op aarde
12 Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de 
zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij 
geen tijd te verliezen heeft .

God, de engelen en de gestorven gelovigen in de hemel die tot dit moment 
allen nog satan in de hemel zagen verschijnen, zijn haast uitbundig van 
vreugde. Satan komt niet meer in de hemel. Ze hoeven de confrontatie met 
de duivel niet meer aan te gaan. Maar voor de mensen op aarde breekt er 
een ellendige tijd aan. Je zou bijna zeggen: “De hel breekt los op aarde.”

HSV: Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de 
aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u 
toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft .

De aankomst van satan op aarde zal tot gevolg hebben, dat het beest uit de 
zee zal opkomen en ook het beest uit de aarde. Het leed dat dan op aarde 
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uitbreekt zal onvoorstelbaar zijn, zowel voor Joden als voor de rest van de 
wereld. Mensen zullen wanhopig zijn. Vol vrees en angst. 

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde 
zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de 
zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal 
gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. (Lucas 21:25,26)

Letterlijk: “De mensen zullen ontzield raken van vrees.”

Het BOEK: “De mensen zullen het besterven van angst.”

De vrouw vlucht naar de woestijn
Dit is niet een terugblik op de vlucht naar Egypte. Dit is een profetisch beeld. 
Het lijkt mij dat hier niet gedacht moet worden aan de vlucht van de Jezus-
als-Messias-belijdende-Joden uit Jeruzalem in het jaar 66 na Christus, toen 
zij vluchtten naar Pella, aan de oostkant van de Jordaan. Het lijkt mij dat 
hier ook niet gedacht moet worden aan de vlucht van de Joodse geleerden in 
70 na Christus – na de verwoesting van Jeruzalem – naar Jabne, een plaats 
in het Noorden van Israël. 

Satan weet dat zijn aardse einde nabij komt. Toen de Here Jezus eens een 
bezetene bevrijdde van zijn demonen, wisten deze demonen dat het nog niet 
hun tijd was om gestraft  te worden:

Ze begonnen te schreeuwen en te roepen: ‘Wat hebben wij met jou te maken, 
Zoon van God? Ben je hier gekomen om ons pijn te doen nog voordat de tijd 
daarvoor is aangebroken?’ (Mattheüs 8:29)

Nu hij ziet dat zijn einde nadert en de dag dichterbij komt, dat hij in de 
afgrond geworpen zal worden, zal satan vreselijk woedend worden. Vers 13 
vertelt, dat de draak nadat hij uit de hemel is geworpen, de vrouw achter-
volgt. Hierop vlucht ‘de vrouw’, het volk Israël naar ‘de woestijn’ (:14). Om 
hier naartoe te kunnen vluchten, krijgt de vrouw van God twee arendsvleu-
gels. Ze kan nu vliegen naar haar eigen plaats in de woestijn. Hier zal zij 
door God verzorgd en behoed worden.

Israël in de woestijn
Dit zijn voorbeelden van wat in de eindtijd met Israël zal geschieden. Als in 
de dagen van zijn bevrijding uit Egypte laat ik dit volk wonderbaarlijke daden 
zien. De volken zullen het zien en beschaamd staan, beroofd van hun kracht, 
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doof en met de hand op de mond. Ze zullen stof likken als een slang, als dieren 
die kronkelen over de grond. Sidderend zullen ze uit hun burchten komen, vol 
ontzag voor de HEER, onze God. Ze zullen u vrezen! (Micha 7:15-17)

Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op ade-
laarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. (Exodus 19:4)

Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft  zweven, 
zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft  de HEER zijn 
volk geleid, hij alleen: geen andere god stond hem bij. (Deut. 32:11,12)

De adelaarsvleugels vormen in het Oude Testament het beeld van de zorg 
van God voor Zijn volk. Dat beeld blijft  ook in het boek Openbaring be-
staan. Het beeld blijft  zelfs ook voor ons bestaan! Israël zal gedurende de 
tweede helft  van de grote verdrukking in de woestijn veilig zijn.

De Bijbel kent de woestijn van de volken: 

Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER – ,ik zal jullie koning zijn, een koning 
die met sterke hand en opgeheven arm zijn toorn over jullie uitstort. Uit de 
landen waarover jullie verstrooid zijn, uit de volken waartussen jullie wonen, 
zal ik je bijeenbrengen en wegvoeren, met sterke hand en opgeheven arm. Ik 
zal mijn toorn over jullie uitstorten en je de woestijn van de volken injagen. 
Daar zullen jullie oog in oog met mij komen te staan en zal ik jullie aankla-
gen. Zoals ik jullie voorouders in de woestijn van Egypte heb aangeklaagd, 
zo zal ik ook jullie aanklagen – spreekt God, de HEER. Ik zal je onder mijn 
herdersstaf dwingen en je houden aan de verplichtingen van ons verbond. Wie 
tegen mij in opstand komen en rebelleren, zal ik scheiden van de anderen: 
ik zal hen wegleiden uit hun ballingschap, maar niet om hen naar hun eigen 
land terug te brengen. Jullie zullen weten dat ik de HEER ben. (Ez. 20:33-38)

Dit gedeelte beschrijft  de terugkeer uit de gehele wereld van hen die niet 
als gelovigen tot God terugkeren. Zij komen in de woestijn in plaats van in 
het beloofde land. Wel uit de landen weggehaald, maar niet in het land der 
vaderen gebracht. Eerst zal God met hen in het gericht treden. De woestijn 
der volken, waarover hier geschreven is, zal geen toevluchtsoord zijn, maar 
een oordeelsplaats. Wie God blijven afwijzen zullen niet uit deze ‘woestijn’ 
in Israël komen.

In Ezechiël 37:12 lezen wij, dat de volken ‘graven’ genoemd worden: 
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Profeteer daarom en zeg tegen hen: Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal 
jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het 
land van Israël terugbrengen.

Waar in de woestijn? 
Reinhold Federolf schreef in ‘Nieuws uit Israël van september 2014:

Menselijkerwijs gesproken bestaat die plaats gewoon niet meer. Het is een 
‘witte’, onvindbare plek op de landkaart. Dat is toch geweldig! De vrouw 
(Israël) in de woestijn is beschermd tegen de klauwen van de duivel en de 
antichrist. Maar ongeduld, ongeloof en verleidingen kunnen ertoe leiden dat 
men misleid en ‘uit de tent gelokt’ wordt. Vandaar de eerste vermaning om 
te volharden tot het einde toe (Mat. 10:22; 24:13; Mar. 13:13), en ook: Geluk-
kig is de mens die blijft  wachten en dertienhonderdvijfendertig dagen bereikt. 
(Dan. 12:12).

In de Bijbel vinden we enkele voorvallen uit het verleden die ons verder 
helpen om dit alles te verstaan. Toen Lot in Sodom zijn beide gasten wilde 
beschermen, ging hij naar buiten en sloot hij de deur achter zich. Daar stond 
hij dan voor een horde geile, uiterst gewelddadige perverselingen. Hij sloot 
de deur achter zich. Dat betekende dat hij bereid was de beide vreemdelin-
gen met zijn leven te verdedigen. Petje af voor Lot! Het was weliswaar een 
zelfmoordactie, maar God had het gezien. Vervolgens staat er in de Bijbel: 

Maar die mannen (de beide engelen) staken hun hand uit, trokken Lot naar 
zich toe het huis in en sloten de deur. Zij sloegen de mannen die bij de deur-
opening van het huis waren, van klein tot groot, met blindheid, zodat zij 
tevergeefs moeite deden om de deuropening te vinden. (Gen. 19:10-11)

Onze geniale Schepper, die elk atoom en elke molecuul in beweging zet, kan 
zonder operatie en sonde in het waarnemingsvermogen van de mens ingrij-
pen. Hij schakelt simpelweg het daarvoor bestemde deel van de hersenen 
uit. Dat heet ‘met blindheid slaan’, en wij verstaan dat heel wel, ook al is de 
betrokken tekst ongeveer 4000 jaar oud!

Later gebeurde er iets soortgelijks door toedoen van de profeet Elisa (2 Kon. 
6:14-23). De vijandelijke Arameeërs maakten hem uit voor een geheime 
spion en stuurden een grote groep mannen op hem af ‘om het object te 
neutraliseren’. De dienaar van de profeet schrok de volgende morgen enorm 
toen bleek dat de stad omsingeld was. Maar Elisa bad onversaagd of God de 
arme jongen op de been wilde helpen door hem een blik in de onzichtbare 
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wereld te gunnen: ze waren omgeven door hemelse vurige paarden en strijd-
wagens. Daarop bad hij de Heer om het volgende: Sla dit volk toch met blind-
heid! En Hij sloeg hen met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. (2 
Kon. 6:18). En plotseling veranderden de elitetroepen in gedesoriënteerde en 
ongevaarlijke ‘wandelaars’. De dienaar kreeg zijn ogen geopend voor Gods 
dimensie en bij de vijandelijke troepen werden de ogen gesloten.

Onze Schepper, de programmeur van ons DNA, is geweldig en staat boven 
alles! In de tijd van de antichrist en zijn consorten zal er iets soortgelijks ge-
beuren: in de ergste periode van de geschiedenis van de mensheid zal er een 
absoluut vredige en beschermde oase zijn.

De profetische geheime code / in welke periode?
De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar 
gereedgemaakt, waar twaalfh onderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou 
worden. (12:6)

Acht verzen verderop lezen we: 

Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote adelaar om naar haar 
plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en 
een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. 
(12:14)

Hier lezen we twee tijdsaanduidingen waar veel mensen helemaal niets mee 
kunnen beginnen. Ze krijgen pas zin bij de juiste uitleg en een Bijbelgetrou-
we interpretatie. De doorgewinterde Bijbellezer weet dat 1260 dagen over-
eenkomen met 42 maanden of 3½ jaar. Dit laatste wordt in Daniël voor de 
eerste keer profetisch als een tijd en (twee) tijden en een halve tijd geopen-
baard. Omdat het in beide verzen om de vlucht van de vrouw gaat, komen de 
1260 dagen overeen met de tijd, de tijden en een halve tijd. Dan kunnen we 
logischerwijs lezen: een jaar, twee jaar en een half jaar! In totaal 3½ jaar.

Schijnbaar is deze eenvoudige informatie voor veel mensen verborgen, want 
de uitleggingen van Openbaring 12 zijn deels schokkend en ontmoedigend 
en soms gaan je haren er recht van overeind staan. De blik op Israël kan ons 
helpen om bijbelse profetie beter te verstaan – of, als we ons ertegen afscher-
men, ons laten verkommeren in een geestelijke blindheid en een gevaarlijke 
onwetendheid. Als je alle verzen met de tijdsaanduidingen op een rij zet, 
krijg je een logisch totaalplaatje van de profetische sleutel.
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• Daniël 9:27 – Het vredesverdrag met Israël wordt halverwege de ‘week’ 
verbroken (na 3½ jaar dus), waarna de antichrist zijn ware duivelse be-
doelingen onthult.

• Openbaring 11:3 – De beide getuigen zullen precies 1260 dagen optreden 
en de heidenen zullen de voorhof van de tempel 42 maanden lang ver-
trappen (Op. 11:2).

• De apocalyptische vervolging wordt tweemaal aangegeven met een tijd, 
tijden en een halve tijd (in Daniël 7:25 en 12:7) en in Openbaring 13:5 
met 42 maanden. In Daniël 12:11-12 worden de godvrezenden aange-
spoord om vanaf de ontwijding van de tempel 1290 dagen respectievelijk 
1335 dagen vol te houden, dus iets meer dan de 3½ jaar. Dat is het vol-
harden tot het einde, dat onze Heer in het Evangelie van Mattheüs noemt 
(Mat. 10:27).

(Tot zover Reinhold Federolf)

De slang spuugt water
In een laatste poging om Israël uit te roeien zal de draak water spugen. 
Dit water moet als een rivier worden, opdat de vrouw erin zal verdrinken 
(12:15). Let op, dat er niet over een echte rivier geschreven wordt, maar ‘als 
een rivier’. Het gaat erom, dat er een dodelijke bedreiging naar Israël komt. 
Het zijn de legers van de wereldmachten. Wij kennen een dergelijk beeld uit 
Jeremia 46:7,8:

Wie zwelt als de Nijl, wie bruist als die onstuimige rivier? Het is Egypte dat 
zwelt als de Nijl, onstuimig als die bruisende rivier. Ik zal oprijzen, roept het, 
en de aarde overstromen, steden en inwoners vernietigen. 

Zie ook: Dit zegt de HEER: Kijk! Het water zwelt aan uit het noorden, het 
wordt een alles verwoestende stortvloed. Het overstroomt het land en al wat er 
leeft , elke stad en allen die daar wonen. Alle mensen jammeren, de bevolking 
schreeuwt het uit. Daar klinkt de dreunende galop van machtige paarden, 
daar klinkt het ratelen van strijdwagens. Ouders letten niet meer op hun kin-
deren, ze staan verlamd van angst. (Jeremia 47:2,3)

Jesaja 59:19 en 20

19 In het westen zal men de naam van de HEER vrezen en in het oosten zijn 
majesteit. Want hij zal komen met de kracht van een rivier in een smalle 
bedding, voortgestuwd door de adem van de HEER. 20 Hij zal als bevrijder 
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naar Sion komen, naar allen uit Jakobs nageslacht die met de misdaad breken 
– spreekt de HEER.

Vers 19 gaat niet over de komst van de Heer, maar over de komst van de hei-
dense volken, die met de kracht van een rivier naar Israël optrekken om de 
Joden uit te roeien. De heidense legers komen van alle kanten, hiertoe aan-
gedreven door de Geest van God. Dit moet de Joden tot inkeer brengen. Het 
gaat nu over oorlog op aarde tussen de heidenvolken en Israël. Als een tiran 
de nederlaag lijdt, probeert hij altijd zoveel mogelijk mensen in zijn val mee 
te slepen. Dat doet satan nu ook. 

Vers 20 leert dat daarna de Verlosser komt.

HSV: Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon onder-
gaat, en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen 
als een rivier, zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten. 
(12:19)

De letterlijke vertaling van vers 19 en 20 luidt: 

Waar het avond wordt zullen ze vrezen de naam van de ENE, en waar de 
zon opdaagt zijn glorie; want hij zal komen als een rivier in de engte, die de 
geestesadem van de ENE voortdrijft . Maar voor Sion zal een verlosser komen, 
voor wie in Jakob omkeren van hun misstap, – is de tijding van de ENE. 

De vrouw wordt gered, omdat de aarde zich opent en het water van de rivier 
in de aarde verdwijnt (12:16). Dat verwijst waarschijnlijk naar een aardbe-
ving, zoals bij Korach, Dathan en Abiram (Numeri 16:31-33).

De slang blijkt het echter gemunt te hebben op het ‘zaad van de vrouw’ 
(2:17). En de draak werd razend op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren 
met de overigen van haar zaad, die de geboden van God bewaren en het getui-
genis van Jezus hebben. (2:17)

Zij hebben de geboden van God en het getuigenis van de Here Jezus be-
waard. 

Welk Nazaat?
Dit doet denken aan Genesis 3:15, waar staat: Vijandschap sticht ik tussen 
jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij 
bijt hen in de hiel.
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Letterlijk: en vijandschap zal ik zetten tussen jou en de vrouw, tussen jouw 
zaad en haar nazaat; hij zal jou voor het hoofd stoten, jíj zult hem bijten in de 
hiel.

Haar ‘nazaat’ kan toch niemand anders zijn dan de Here Jezus? Deze vij-
andschap komt tot een dieptepunt in Openbaring 12. Wie zijn die ‘overigen 
van haar zaad’ in vers 17? Het lijkt mij dat dit niemand anders kunnen zijn 
dan de mensen die tijdens de grote verdrukking alsnog tot geloof in de Here 
Jezus zijn gekomen.

Hier komt een vraag voor ons allen: in hoeverre houden wij ons echt aan de 
geboden van God en in hoeverre zijn wij echt levende getuigen van de Here 
Jezus? Ook wij kunnen het werk van satan tegengaan door ons hieraan te 
houden. Herkent de duivel ons als gehoorzame gelovigen, of kan hij ook in 
de hemel bij God een boekje open doen over ons? Herkent de duivel ons als 
getuigen van de Here Jezus? Herkennen andere mensen ons als getuigen van 
de Heer? Maken wij ernst met deze zaken?

Slotwoord: Ik stond op het zand van de zee
Vers 18 moet eigenlijk bij hoofdstuk 13 gelezen worden. Het is de inleiding 
op dit nieuwe visioen, dat Johannes in hoofdstuk 13:1-10 beschrijft .

Overwinnaars
Openbaring 2 en 3 spreekt herhaaldelijk over ‘overwinnen’. Hoofdstuk 12 
spreekt ook over overwinnaars. Het is mooi, goed en interessant om het 
profetisch woord te bestuderen. Dit woord is wel als een spiegel voor ons en 
vraagt ons of wij overwinnaar of verliezer zijn. Hoe gaan wij de toekomst 
tegemoet? Als overwinnaar of als verliezer?

Uit mijn boek Was Jezus de Joodse Messias?
Deze Messias Zoon van Jozef zal veel moeten lijden. Ten slotte zal Hij in de 
strijd tegen Rome sterven. Sommige rabbijnen zeggen, dat Hij in de strijd 
tegen Gog van Magog gedood zal worden. Vervolgens zullen de Joden uit-
wijken naar de woestijn en hier gedurende 41 dagen wenen om de dood van 
de Messias. Dit wenen wordt beschreven in Zacharia 12:10,11. Ik zal over het 
huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der ge-
nade en der gebeden; zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, 
en over Hem een rouwklacht aanheff en als de rouwklacht over een enig kind, 
ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te 
dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn.
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Het lichaam van Messias Zoon van Jozef zal buiten de poort van Jeruzalem 
geworpen worden, maar de dieren en de vogels zullen Zijn lichaam niet aan-
raken. Het Joodse volk zal wanhopig zijn en een luide jammerklacht tot God 
richten.

Er wordt ook verteld, dat Messias Zoon van Jozef door Armelius, de valse 
Messias die wij de antichrist noemen, gedood zal worden. Waarom krijgt 
Armelius de gelegenheid om Messias Zoon van Jozef te doden? De rabbij-
nen geven hierop het volgende antwoord: hierdoor moeten de harten van de 
ontrouwe Joden tot verbreking komen en zullen zij gaan zeggen: “Degene op 
Wie wij onze hoop gevestigd hadden is gedood. Er is geen andere redding 
voor ons.”

Hij zal echter opstaan uit de dood. Als de aartsengel Michaël op de grote 
sjofar zal blazen en God de doden zal doen opstaan, zullen Messias Zoon 
van David en Elia de profeet tezamen Messias Zoon van Jozef uit de doden 
opwekken. Volgens sommige rabbijnen zullen de Joden pas in Messias Zoon 
van David geloven, nadat Messias Zoon van Jozef uit de doden opgewekt zal 
zijn.

“Want velen zullen komen onder Mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus 
(de Messias!), en zij zullen velen verleiden. Indien dan iemand tot u zegt: zie, 
hier is de Christus (de Messias!), of: Hier, gelooft  het niet.

Want er zullen valse christussen (messiassen!) en valse profeten opstaan en 
zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook 
de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men 
dan tot u zegt: zie, Hij (de Messias) is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, 
Hij (de Messias) is in de binnenkamer, gelooft  het niet.” (Mattheüs 24:5,23-
26)

Messias de Zoon van David zal nu op een wolk verschijnen, zoals Daniël 
7:13,14 laat weten en Hij zal Zijn volk Israël ontmoeten in de woestijn van 
Judea. De grote Joodse geleerde Rabbi Saadyah Gaon heeft  gezegd, dat het 
Joodse volk niet in Messias de Zoon van Jozef zal geloven, totdat Messias de 
Zoon van Jozef uit de doden zal zijn opgewekt! U leest het goed: deze grote 
rabbijn verwachtte de opstanding uit de doden van Messias de Zoon van 
Jozef! Tevens was hij ervan overtuigd dat pas na de opstanding uit de doden 
van Messias de Zoon van Jozef het Joodse volk zou geloven in Messias de 
Zoon van David!
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Verschillende rabbijnen hebben gezegd, dat het Joodse volk in eerste instan-
tie Messias de Zoon van David niet zal aanvaarden. Zij zullen tegen Hem 
zeggen, dat Hij een leugenaar is, omdat de Messias (namelijk de Zoon van 
Jozef) al gekomen is en het onmogelijk is, dat er een tweede Messias zal ko-
men. Midrasj Nistravos DeRashbi citeert dan Jesaja en zegt, dat “de Messias 
(de Zoon van David) ‘veracht en van mensen verlaten’ zal zijn, waarna de 
Messias Zich zal verbergen, zoals geschreven staat: ‘hij was iemand, die het 
gelaat voor ons verbergt.’ (Jesaja 53:3)” Hiermee wordt door Joodse geleerden 
bevestigd, dat het in Jesaja 53 gaat over de Messias, zonder dat nu al direct 
gezegd is, over welke van de twee Messiassen het gaat.

Messias de Zoon van David zal hen terugvoeren naar hun eigen land, met 
name naar de stad Jeruzalem. Dan zal God tegen Messias de Zoon van Da-
vid zeggen: “Zet u aan Mijn rechterhand...” (Psalm 110:1) Messias de Zoon 
van David zal tegen het volk zeggen: “Houdt stand, dan zult gij de verlossing 
des HEREN zien, die Hij u heden bereiden zal.” (Exodus 14:13)

De gedachte, dat het volk Israël in de eindtijd naar de woestijn geleid zal 
worden, waarover de rabbijnen spraken, komen wij ook in Openbaring 12 
tegen. Dit hoofdstuk zegt, dat de draak zal zorgen dat de vrouw (beeld van 
Israël) in de woestijn terechtkomt. Dit moet u duidelijk maken, dat de Joodse 
gedachten niet zo vreemd zijn, als zij veel christenen op het eerste gezicht 
zullen lijken.

In Openbaring 12 hebben wij een opmerkelijke beschrijving van de tijd zoals 
de rabbijnen hem verwachten. In de tijd van de Messiaanse weeën, zullen he-
mel en aarde verenigd worden in hun strijd tegen de antichrist, de valse mes-
sias, hier voorgesteld als de draak. In die tijd zal het volk Israël, hier voorge-
steld als de vrouw, naar de woestijn gevoerd worden, waarna “het Kind”, de 
Zoon van Israël, als Redder zal komen. De valse messias, dat is de antichrist 
(de draak) wil Hem doden. De Zoon zal echter de antichrist, de valse messi-
as verslaan en Heerser worden en alle heidenen hoeden met een ijzeren staf, 
zoals in Psalm 2:9 en Jesaja 11:4 aangekondigd was, dat de Messias zou doen.
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23 – 666 HET GETAL VAN EEN MENS

Openbaring 12:18-13:18

De twee beesten
18 Hij ging op het strand bij de zee staan.
1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven kop-
pen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op 
zijn koppen. 2 Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een 
beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heer-
schappij en gezag aan het beest over. 3 Een van de koppen van het beest zag 
eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond 
genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan.
4 Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het 
beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan 
het tegen hem opnemen?’ 5 Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak 
en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. 6 Het opende zijn bek 
en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. 
7 Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook 
kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en 
taal. 8 Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen 
van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven 
staat, het boek van het lam dat geslacht is.
9 Wie oren heeft , moet horen. 10 Wie gevangenschap moet verduren, zal in ge-
vangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het 
zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.
11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee ho-
rens, net als een lam, en het sprak als een draak. 12 Voor de ogen van het eer-
ste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen 
die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen 
was, te aanbidden. 13 Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor 
de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. 14 Het 
wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor 
de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te 
maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. 15 Het kreeg de 
macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon 
spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood 
zou worden. 16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf 
en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 
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17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het 
getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.
18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft  het getal van het 
beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderd-
zesenzestig. (NBV)

18 … en hij bleef staat op het zand der zee.
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; 
en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 
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. 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, 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? 5 En hem werd een mond gegeven, 
die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit 
tweeënveertig maanden lang te doen. 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. 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. 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.
9 Indien iemand een oor heeft , hij hore. 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 volhar-
ding en het geloof der heiligen.
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als 
die van het Lam, en het sprak als de draak. 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 gene-
zen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet 
nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 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. 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. 
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16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de ar-
men de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand 
of op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft .
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. 
(NBG)

Nog steeds de grote verdrukking
De hoofdstukken 6-19 van het boek Openbaring behandelen de periode 
van de grote verdrukking. In ieder hoofdstuk wordt weer een ander aspect 
van die tijd behandeld – soms bezien vanuit de hemel, soms bezien vanaf de 
aarde. Het gaat hier in Openbaring 13 over de aanwezigheid en het werk van 
Satan met zijn beide handlangers: de draak met twee beesten. In dit hoofd-
stuk leren wij de duivel en zijn adjudanten kennen. Wij komen te weten, dat 
de duivel – de draak – tijdens de grote verdrukking niet alleen zal werken. 
Hij zal twee assistenten hebben die zó slecht zijn, dat zij ‘beesten’ genoemd 
worden. Een sinister driemanschap: een draak en twee beesten.

Dit drietal zal zich tijdens de grote verdrukking speciaal richten op Israël. 
Dit hoofdstuk laat ons als een vervolg op de profetieën van Daniël zien, hoe 
schrikbarend dit driemanschap tijdens de grote verdrukking te werk zal 
gaan. Daniël 9:27 had al gezegd dat het volk Israël een verbond zou sluiten 
met de antichrist:

Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang. De helft  
van de week zal hij off ers noch gaven laten brengen, en boven op het altaar zal 
een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde 
van die verwoestende kracht komt.

Jesaja 28:15 had de ernst van dit verbond duidelijk gemaakt, door het een 
verbond met de dood te noemen: Wij hebben een verbond gesloten met de 
dood, met het dodenrijk zijn we een verdrag aangegaan. Het zal gaan om een 
vredesverbond, waarbij het eindresultaat de dood zal zijn. Dat lijkt op de 
wijze waarop de islam een verbond mag sluiten: door middel van leugen en 
bedrog kan de islam dan toch haar doel bereiken!

Openbaring 13 is het vervolg op Openbaring 12:12: Maar wee de aarde en 
de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij 
geen tijd te verliezen heeft . Hier zien wij de duivel bij de aarde en bij de zee.
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Het vorige hoofdstuk eindigde als volgt: De draak was woedend op de vrouw 
en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen 
die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. 
(Op. 12:17)

Nu gaat het verder: Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien 
horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden gods-
lasterlijke namen op zijn koppen. (Op. 13:1)

Wie staat er bij de zee?
Waar staat de draak? De draak staat op het strand bij de zee (NBV) of op het 
zand der zee (NBG). Er zijn vertalingen, bijvoorbeeld de HSV, die vertalen 
dat niet de draak, maar Johannes bij de zee stond: En ik stond op het zand bij 
de zee. Het probleem is, dat je op twee manieren kunt vertalen:

‘Ik stond’ waarbij Johannes op het strand staat te kijken naar een beest dat 
uit de zee komt, of ‘Hij stond’ waarbij het beest op het strand staat en Johan-
nes dat ziet. Voor het juiste beeld maakt het niet uit welke vertaling gekozen 
wordt, het blijft  een beest dat uit de zee opkomt en Johannes die dat ziet.

De draak staat gereed in een poging om Israël een laatste en defi nitieve slag 
toe te brengen. Satan zelf zal de legers in de grote verdrukking aanvoeren 
in hun strijd tegen Israël. Vandaar dat die strijd ook een satanisch karakter 
zal dragen. Nu reeds zien wij het satanische als jihadisten ten strijde trekken 
tegen iedereen die anders denkt dan zij, dus ook tegen Islamieten van een 
andere stroming.

Welke mensen worden hier genoemd?
In dit hoofdstuk gaat het over de beesten en de heiligen. In veel kerken gaat 
men ervan uit dat de christenen de heiligen zijn. Als dat hier het geval zou 
zijn, gaan de christenen door de grote verdrukking heen en worden zij ge-
confronteerd met twee demonische beesten. In de Bijbel worden de Joden in 
de profetische literatuur echter steeds ‘de heiligen’ genoemd. In de brieven 
aan de gemeenten worden de christenen ook heiligen genoemd, maar niet in 
de specifi ek Joodse geschrift en, zoals het Oude Testament, het evangelie van 
Mattheüs en het boek Openbaring. Dit hoofdstuk hoeft  dus de christenen 
geen angst aan te jagen!
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Twee beesten – handlangers van de draak
Openbaring 13 vertelt over twee beesten. Dat lijkt op het eerste gezicht op 
de dieren uit Openbaring 4 – maar er is een groot verschil. Beest wordt hier 
juist gebruikt in tegenstelling tot de dieren die in de hemel gezien werden.

 Dier = zooa = positief
 Beest = therion = negatief = wild beest

In de Joodse leer over de eindtijd kennen de rabbijnen twee bijzondere bees-
ten. Beide beesten komen wij ook in de Bijbel tegen:

1. De Leviatan, zie Job 40:20-41:25. In de Joodse leer is dit het beest uit 
de zee. Het is een vrouwelijk beest.
2. De Behemoth, zie Job 40:10-19. In de Joodse leer komt dit beest op 
aarde. Het is een mannelijk beest. Volgens Rashi is de behemoth gemaakt 
voor de toekomst.

De twee beesten uit Openbaring 13 komen niet ná elkaar, maar ongeveer 
tegelijkertijd.

Het eerste beest: de Leviatan
De naam Leviatan betekent “gekronkeld dier”. De Leviatan wordt beschre-
ven in Job 40:20-41:25. In sommige vertalingen wordt dit dier de “krokodil” 
genoemd (NBV, NBG), in andere vertalingen wordt de naam Leviatan ge-
bruikt (HSV, SV77) en de BGT heeft  het over de draak Leviatan. 

In Job wordt de krokodil naast het nijlpaard gesteld; van beide moest Job 
leren hoe klein hij was en hoe onbevoegd om Gods wereldbestuur te bekriti-
seren (Job 40). Velen menen dat het hier gaat om de nijlkrokodil, maar dat is 
bepaald omstreden. De nijlkrokodil kwam in Kanaän eigenlijk niet voor. Hij 
heeft  een uit platen gevormde huid, het trommelvlies onder een klep verbor-
gen, een korte tong en sterke, kegelvormige tanden. In onderscheiding van 
de alligator heeft  hij een regelmatig spits toelopende snuit en zwemvliezen 
tussen de vier tenen van de achterpoten. De krokodil leeft  het liefst in het 
water; op het land voelt hij zich minder veilig. Hij valt andere dieren aan en 
verslindt ze; alleen het nijlpaard kan zijn aanval weerstaan.

Dat met de Leviatan waarschijnlijk geen krokodil bedoeld is, blijkt uit het 
feit dat men in de Oudheid best in staat was, de krokodil te vangen. Vooral 
de bewoners van Tentyra in Opper-Egypte waren beroemde krokodillenja-
gers. Bij Th ebe en in Arsinoë werden krokodillen vereerd; de Egyptenaren 
hadden ze weten te temmen.
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Een ander dier waar uitleggers geen raad mee weten is de grote zeedraak in 
Ezechiël 29:3 (Statenvertaling 1637 en 1977) en 32:2. Ook hier is gedacht aan 
een krokodil. Hij heet hier tannin, zoals slangen en andere grote waterdie-
ren heten en komt hier voor als symbool van de koning van Egypte. Ook op 
andere plaatsen is hij een beeld van de Egyptenaren:

Psalm 68:31 spreekt over het wild gedierte van/in het riet

In Psalm 74:14 HSV lezen we: Ú hebt door Uw macht de zee gespleten, U 
hebt de koppen van de zeemonsters in de wateren vermorzeld. Ú hebt de 
koppen van de Leviatan verbrijzeld… Hier wordt een beeld geschetst van de 
ondergang van Farao en zijn leger in de Rode Zee.

Jesaja 51:9 en 10 spreekt over het monster Rahab: Was u het niet die Rahab 
vermorzelde, die het monster doorboorde? Was u het niet die de zee droogleg-
de, het water in de diepte, die een weg baande op de bodem van de zee waar-
over het verloste volk kon gaan? Ook hier zien we het beeld van de doortocht 
door de Rode Zee en de ondergang van Farao.

Jesaja verwijst naar een dag bepaalde dag (die dag) dat de Heer zal ingrijpen 
tegen Leviatan, het monster in de zee.

In de andere teksten waar de Leviatan voorkomt, ontmoeten wij een oude 
dichterlijk-mythologische opvatting. Het woord duidt daar grote watermon-
sters, waterslangen enz. aan (Psalm 104:26). Sommigen denken zelfs aan 
overgeleverde kennis van dinosauriërs.

Op de achtergrond van Job 3:8 26:13 staat een voorstelling over een my-
thisch monster, dat zon en maan achtervolgde. Zons- en maansverduistering 
ontstonden wanneer het monster de zon of de maan bereikte en omvatte. 
Mogelijk is ook de uitdrukking in Psalm 74:14, Gij hebt de koppen des Levi-
atans verpletterd, onder invloed van deze opvatting ontstaan. Ook de sym-
bolische voorstelling van de wereldmachten in Jesaja 27:1 is aan dit hemelse 
monster ontleend.

De voorstellingen van de latere Joden over de Leviatan gaan nog verder. In 
het boek Henoch (60:7vv,24v) is dit dier een vrouwelijk monster, en wordt 
evenals de mannelijke Behemoth in verband gebracht met de zondvloed. 
Volgens 4 Ezra 6:49-52 was de Leviatan bestemd om op het grote gastmaal 
in het Paradijs door de rechtvaardigen te worden gegeten.
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Leviatan is een dier uit de oertijd, ook bekend uit de mythologie van het 
oude Kanaän, voorgesteld als een grote kronkelende zeeslang. Het was vaak 
het symbool van de chaos en van de anti-goddelijke machten.

Op die dag zal de HEER ingrijpen: hij trekt zijn groot en machtig zwaard 
tegen Leviatan, de snelle, kronkelende slang, en hij zal Leviatan doden, het 
monster in de zee. (Jesaja 27:1)

Het tweede beest: de Behemoth
Behemoth (Hebreeuws: תומהב, behemoth (modern: behemot), Arabisch: ثوميهب , Bahīmūth of تومهب , Bahamūt) is de Oud-Hebreeuwse naam 
van een reusachtig dier dat beschreven wordt in het boek Job van de 
(Hebreeuwse) Bijbel.

Sinds de 17e eeuw is getracht de Behemoth te identifi ceren. Hij wordt wel 
geassocieerd met het nijlpaard, de olifant of de waterbuff el. De bijbelverta-
lingen gaan verschillend om met de Behemoth. Soms wordt de naam onver-
taald gelaten, soms wordt een verklaring gezocht in nijlpaard.

Het probleem is dat volgens de beschrijving de staart van de Behemoth ‘is 
als een ceder’, terwijl de genoemde dieren nijlpaard, olifant en waterbuf-
fel, niet bepaald een indrukwekkende staart hebben. Sommige vertalingen, 
zoals de Willibrordvertaling (WV95), hebben dit echter omzeild door deze 
staart te vertalen met ‘lid, penis’. Een andere theorie stelt dat het om een 
brontosaurus gaat, die inderdaad een stevige staart had, maar volgens de 
geldende opvattingen nooit tegelijk met de mens heeft  geleefd. Een andere 
veronderstelling is dat de Behemoth het product is van de fantasie van de 
auteur van het boek Job, een symbool voor de macht van God. In vers 24 
wordt beschreven dat de Behemoth een ring door zijn neus heeft , een teken 
dat hij door God getemd zou zijn.

In literaire taal gebruikt men soms het woord behemoth om iets aan te dui-
den dat extreem groot, log of ineffi  ciënt is.

Job 40:10-19 Statenvertaling:

10 Zie nu Behemoth, welken Ik gemaakt heb nevens u; hij eet hooi, gelijk een 
rund. 11 Zie toch, zijn kracht is in zijn lenden, en zijn macht in den navel 
zijns buiks. 12 Als het hem lust, zijn staart is als een ceder; de zenuwen zijner 
schaamte zijn doorvlochten. 13 Zijn beenderen zijn als vast koper; zijn gebeen-
ten zijn als ijzeren handbomen. 14 Hij is een hoofdstuk der wegen Gods; die 
hem gemaakt heeft , heeft  hem zijn zwaard aangehecht. 15 Omdat de bergen 
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hem voeder voortbrengen, daarom spelen al de dieren des velds aldaar. 16 
Onder schaduwachtige bomen ligt hij neder, in een schuilplaats des riets en 
des slijks. 17 De schaduwachtige bomen bedekken hem, elkeen met zijn scha-
duw; de beekwilgen omringen hem. 18 Zie, hij doet de rivier geweld aan, en 
verhaast zich niet; hij vertrouwt, dat hij de Jordaan in zijn mond zou kunnen 
intrekken. 19 Zou men hem voor zijn ogen kunnen vangen? Zou men hem met 
strikken den neus doorboren kunnen?

In de Statenvertaling komen wij beide namen Leviatan en Behemoth tegen. 
In latere vertalingen zijn de twee namen door namen van dieren weerge-
geven: nijlpaard en krokodil. Het gaat echter niet over een nijlpaard en een 
krokodil, het gaat over twee mysterieuze wezens, waarvan de naam niet 
vertaald kan worden in voor ons bekende dieren. Het zijn twee beesten die 
de macht van satan tot uitdrukking moeten brengen.

Het eerste beest
Het eerste beest komt uit de zee. Het is het beest, de politiek leider, de an-
tichrist. Hij is de anti-messias. Het beest heeft  10 horens en 7 koppen (zie 
vers 1), net als de draak in Openbaring 12:3. Hij heeft  echter geen kronen op 
zijn hoofd, maar namen van godslastering. Het beest lijkt op een samenvoe-
ging van de 4 dieren uit Daniël 7:2, leeuw, beer, luipaard en het dier met de 
4 horens. Bij Daniël zijn deze vier dieren het beeld van 4 rijken: Babylonië, 
Perzië, Griekenland en Rome. Het beest heeft  een dodelijke wond, maar ge-
neest. Hij staat dus als het ware op uit de dood. Hiermee is hij een bijzondere 
imitatie van de echte Messias!

Het beest lastert God: Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak 
en godslasteringen… opende zijn bek en lasterde God… (13:5,6) net als het 
vierde dier in Daniël 7:8 Toen ik naar de horens keek zag ik hoe een kleine, 
nieuwe horen tussen de andere opkwam; drie van de oude horens werden 
uitgerukt om er plaats voor te maken. En in die horen bevonden zich ogen als 
mensenogen en een mond vol grootspraak.

Alle ongelovigen zullen het beest aanbidden (13:8): Alle mensen die op aarde 
leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het 
begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat 
geslacht is.

Het beest zal oorlog voeren tegen hen die van God zijn (13:7 en Daniël 7:21). 
Zijn dat de christenen? Neen, dat zijn de Joden. Terwijl de Here Jezus kon 
zeggen dat Hij één is met de Vader, kan van de antichrist gezegd worden dat 
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hij één is met de duivel. Johannes ziet in zijn visioen een korte maar hevige 
strijd van de demonische wereld tegen de heiligen, de Joden. Later zal Johan-
nes nog duidelijker zien, dat het om een satanische aanval tegen Israël gaat.

Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning (tent) en hen 
die in de hemel wonen. (13:6) 

Gods woning is Zijn woning in de hemel. Hij lastert God en Zijn Naam. Hij 
spreekt kwaad van de hemel. Hij spreekt kwaad van de zaligen in de hemel. 
Hij kan hen niet meer verleiden, maar trekt nu met woorden tegen hen ten 
strijde.

Wij moeten gewaarschuwd zijn door de eerste brief van Johannes, die ons 
laat weten dat er nu al vele antichristen zijn en dat de geest van de antichrist 
al aan het werk is! Wij zagen al in Openbaring 9 dat de aarde tijdens de gro-
te verdrukking overspoeld zal worden door demonen. Dit hoofdstuk deelt 
ons mee, dat deze demonen niet zonder leiding komen. Hun grote ‘bazen’, 
hun grote leiders zullen erbij zijn!

Wie is de antichrist?
Door de eeuwen heen hebben velen geprobeerd een naam in te vullen als het 
ging over de antichrist. Keizer Nero werd genoemd, keizer Caligula. Maar 
ook de paus, Henry Kissinger en president Jimmy Carter van de USA. Ook 
werd gedacht aan Napoleon, Hitler en Mussolini. Omdat gesproken wordt 
over de terugkeer uit de dood van de antichrist dachten sommigen dat de 
Griekse despoot Antiochus Epiphanes uit de dood zou opstaan, of keizer 
Nero.

Het tweede beest
Het tweede beest komt op uit de aarde. Dit is niet het beest, maar het tweede 
beest, een geestelijk leider, religieus leider: de valse profeet. Hij zal de men-
sen zo’n hersenspoeling geven, dat de meeste mensen de antichrist zullen 
navolgen en hem als een god zullen vereren. Dit tweede beest spreekt als de 
draak en zorgt ervoor, dat de mensen het beest uit de zee zullen aanbidden 
(13:12). Ook dit beest doet grote tekenen en verleidt daardoor de mensen:

Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van 
zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. Het verrichtte indruk-
wekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel 
neerdalen op de aarde. (Op. 13:13)
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Hier hebben wij een ernstige waarschuwing tegen geestelijke leiders die op 
dienaren van God lijken, maar het toch niet blijken te zijn! Dit beest zorgt 
ervoor dat er een beeld gemaakt wordt voor het eerste beest (uit de zee) en 
dat allen die het beeld niet aanbidden, gedood zullen worden:

Het [tweede beest] droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat on-
danks zijn steekwond toch leefde. Het kreeg de macht om dat beeld leven in te 
blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen 
dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. (Op. 13:14,15)

De volgelingen van dit beest krijgen een merkteken:

Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een 
merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. (13:16) 

De gelovigen krijgen een zegel (Op. 7 en 9), de ongelovigen krijgen een 
merkteken. ‘Merkteken’ is charakma = brandmerk, een teken dat je eigen-
dom bent en in dienst staat van de overheerser. Het is een offi  cieel zegel. Het 
woord wordt ook gebruikt voor een tatoeage.

Het lijkt alsof de wereld zich aan het voorbereiden is op deze tijd, gezien de 
toename van het aantal tatoeages, vroeger bij ongelovigen, maar tegenwoor-
dig ook bij christenen. In die tijd zullen mensen vrijwillig het merkteken van 
het beest op zich laten zetten. Terwijl de Joden van God de opdracht hadden 
gekregen om de gebedsriemen aan linkerhand en voorhoofd te bevestigen, 
zullen de mensen in die tijd de tekenen van het beest op zich nemen.

Gewoon inkopen doen zal dan niet meer mogelijk zijn als men dit merkte-
ken niet heeft , zoals het onmogelijk is om een pinbetaling te doen als je geen 
pinpas hebt, zo zal het in die tijd onmogelijk zijn om betalingen te doen als 
je het speciale merkteken niet hebt. Het gaat hier over de valse profeet, die 
niet ná de antichrist zal optreden, maar die gelijktijdig met de antichrist. Wij 
komen hem ook tegen in latere hoofdstukken.

Een beeld
Het tweede beest, de valse profeet, zal een groot beeld laten maken dat het 
eerste beest moet voorstellen. Dus: een machtig standbeeld voor de anti-
christ. In die tijd zal men meer dan in het verleden betrokken zijn op het 
spirituele. Zoals mensen nu al overal Boeddha beeldjes hebben staan, net 
zoals in sommige landen grote eer bewezen wordt aan standbeelden van hun 
leiders, zo zal dit nu ook het geval zijn. Goddelijk eerbewijs voor de machtige 
antichrist. Dan zal er echter een opmerkelijk wonder plaatsvinden. Of zal 
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het een staaltje van moderne computertechniek zijn, waarvan Johannes 2000 
jaar geleden nog geen weet had? Het beeld kan praten. Het beeld zal macht 
hebben.

… zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat 
iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. (Op. 13:15)

Dit beeld heeft  zijn voorgeschiedenis in het beeld van koning Nebucadnezar, 
waarover in het boek Daniël geschreven staat. Dat was een groot gouden 
beeld. Ieder die niet voor dit beeld knielde en het aanbad werd in de vurige 
oven geworpen. Drie Joodse mannen weigerden om voor het beeld te knie-
len. Ze werden in de vurige oven geworpen. Ze verbrandden echter niet. God 
zond Zijn engel, die hen beschermde. Dit is een beeld van de bescherming 
die God aan Israël zal geven ten tijde van de komende grote verdrukking.

Een ernstige waarschuwing
Wie oren heeft , moet horen. Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevan-
genschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het 
zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen. 
(13:9,10)

Zonder te willen of kunnen zeggen dat hier de wreedheden van de islam be-
doeld worden, valt in onze tijd toch wel op, dat er overeenkomst lijkt te zijn.

1. Terroristische gevangenschap
2. Terreur met het zwaard

Het is de aankondiging van een zware tijd.

Het beest, een profeet
Wat is een profeet? Een profeet is onder andere iemand die namens een 
ander spreekt. Toen Aäron de opdracht ontving om voor Mozes te spreken, 
was Aäron de profeet van Mozes (Ex. 4:16; 7:1) Zoals Aäron de mond van 
Mozes was, de profeet van Mozes, zo zal in de komende grote verdrukking 
deze valse profeet de mond van de antichrist zijn. Deze valse profeet zal de 
handlanger van de komende antichrist zijn. Deze valse profeet zal een soort 
minister van godsdienstzaken zijn voor de gehele wereld. Deze valse pro-
feet zal de grootste van alle valse profeten zijn, die ooit geleefd hebben. Zijn 
naam is: de valse profeet (Op. 16:13; 19:20; 20:10).



294

De Valse Profeet en de Satanische Drie-eenheid
Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de 
mond van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de 
vorm van kikkers. (Op. 16:13)

De draak uit de afgrond is de duivel, de anti-god.
Het beest uit de zee is de anti-christ.
Het beest uit de aarde is de anti-geest.

Beschrijving van het tweede beest
Uiterlijk: Het had twee horens, net als een lam. (Op. 13:11) Deze horens zal 
hij niet in werkelijkheid dragen, die heeft  hij alleen in dit beeld, om ons 
duidelijk te maken, wie hij is. In deze gedaante zal hij zich voordoen alsof hij 
een afgezant is van Jezus Christus, het Lam Gods. In werkelijkheid zal hij 
een afgezant van satan zijn. Paulus waarschuwde: 

Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als 
apostelen van Christus. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan 
Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand 
dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar 
ze zullen krijgen wat ze verdienen. (2 Cor. 11:13-15)

Innerlijk: en het sprak als een draak. (Op. 13:11) Hij zal spreken als de dui-
vel. In zijn godslasteringen zal hij de taal van de duivel spreken.

Valse messiassen
De Here Jezus heeft  zijn discipelen en ons gewaarschuwd:

Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden...
Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwek-
kende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo 
mogelijk te misleiden. (Mattheüs 24:11,24)

... er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonde-
ren zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. (Mar-
cus 13:22)

Twee geesten tegenover elkaar
De Heilige Geest is de derde persoon van de Goddelijke drieeenheid. De 
valse profeet is de derde persoon van de satanische drieeenheid. Toen de 
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Heer Zijn werk deed, stond de Heilige Geest Hem steeds terzijde; de Heer 
werkte in de kracht van de Heilige Geest.

Vanaf het moment dat de antichrist zijn werk zal beginnen, zal de valse pro-
feet hem steeds terzijde staan; de antichrist zal werken in en met de kracht 
van de valse profeet.

De Geest van God is een heilige Geest, de valse profeet is een onreine geest. 
De Heilige Geest is de Geest van waarheid, die de gelovigen in alle waarheid 
zal leiden. De valse profeet is de geest van de leugen, die de ongelovigen op 
alle terreinen zal proberen te bedriegen. Hij doet alsof hij een lam is, in wer-
kelijkheid is hij een wolf in schaapskleren.

De Heilige Geest spreekt niet over Zichzelf, maar Hij verheerlijkt de Here 
Jezus. De valse profeet zal zijn leven en gaven ten dienste stellen van de anti-
christ en hem verheerlijken.

De Heilige Geest leert de mensen de dienst van de ene ware God. De valse 
profeet zal de mensen leiden in de weg van de afgoderij. Hij zal zelfs een 
beeld van de antichrist laten aanbidden.

De Heer verrichtte in de kracht van de Heilige Geest Zijn wonderen en teke-
nen. De valse profeet zal eveneens wonderen en krachten doen, maar hij zal 
zijn kracht uit de afgrond ontvangen.

De Heilige Geest leidt de mensen tot het ware leven. De valse profeet zal de 
mensen leiden tot de ware dood.

De Heilige Geest verzegelt allen die van de Here Jezus Zijn. De valse profeet 
zal zijn merkteken drukken op al zijn volgelingen.

De Heilige Geest leidt de gelovigen tot eenheid in Christus. De valse profeet 
zal de ongelovigen leiden tot een valse eenheid.

De valse profeet als rechterhand van de antichrist
Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong 
de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dode-
lijke verwonding genezen was, te aanbidden. (Op. 13:12)

Zoals Farao aan zijn rechterhand de tovenaars had (Ex. 7:11,22) en zoals Ba-
lak aan zijn rechterhand Bileam had (Num. 22), zo zal de antichrist de valse 
profeet als zijn rechterhand hebben. Hij zal de mensen ertoe brengen, dat zij 
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de antichrist als een god gaan vereren en hem zullen aanbidden. Zoiets is al 
eerder gebeurd, nl. bij Herodes:

Op de overeengekomen dag nam Herodes in zijn koninklijke gewaad plaats 
op zijn troon en sprak het volk toe. De mensen riepen luidkeels: ‘Hier spreekt 
een god, geen mens!’ Onmiddellijk werd Herodes geveld door een engel van de 
Heer omdat hij God niet de verschuldigde eer had bewezen, en door wormen 
aangevreten blies hij de laatste adem uit. (Hand. 12:21-23)

De valse profeet zal grote wonderen doen
De valse profeet zal genezen van zijn dodelijke wond, hij zal vuur van de he-
mel laten neerdalen en het beeld van het beest zal leven ingeblazen krijgen, 
zodat het zelfs kunnen spreken (Op. 13:13-15)

Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het 
dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn 
dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. Hij wist de mensen op 
aarde zo door tekenen te misleiden, dat het door de mensen aanbeden werd.

De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met 
groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen en allen die verloren zul-
len gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de 
liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom 
treft  God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. 
(2 Th ess. 2:9-11)

Waarschuwing
Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een 
wonder voorspelt, dat vervolgens uitkomt, en hij verbindt daaraan een oproep 
om andere, u onbekende goden te volgen en te dienen –  luister dan niet naar 
wat hij zegt. Want de HEER, uw God, wil u daarmee op de proef stellen, om 
te ontdekken of u hem wel met hart en ziel liefh ebt. (Deut. 13:2-4)

Het gaat in de tijd van de grote verdrukking om een valse eenheid, dus ook 
om één wereldgodsdienst. De valse profeet zal in die tijd geen zgn. dwaal-
leer meer gedogen. Nu reeds zijn er leugensprekers in de kerk aan het woord. 
Demonische machten bemoeien zich met de boodschap van de Bijbel en 
met de uitleg van de Bijbel. In die tijd zullen er weer wonderen en tekenen 
geschieden. Van de Here Jezus lezen wij telkens, dat Hij tekenen verrichtte. 
Zijn wonderen betekenden iets, zij waren de tekenen van het komende ko-
ninkrijk. (Matth. 11:1-6)
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Wie het merkteken van het beest niet heeft , zal niet kunnen kopen of verko-
pen, het leven zal moeilijk worden.

Het getal 666
Joden hebben zich haast altijd bezig gehouden met gematria, dat is getallen-
symboliek. Het getal 666 is het getal van de mens, die op de 6e dag gescha-
pen werd. Wij komen dit getal ook tegen bij het beeld van Nebucadnezar, 
dat 60 el hoog en 6 el breed is, terwijl er ook nog 6 muziekinstrumenten 
gebruikt werden. In 2 Tim. 3:1-4 is sprake van 3 x 6 zonden.

De wijze waarop je in het Grieks 666 schrijft  is opmerkelijk. De eerste en de 
laatste letter vormen ook de eerste en de laatste letter van het woord chris-
tus. De laatste letter is ook de eerste letter van stauros = kruis. De middelste 
letter wordt geschreven als een slang. Dat is het teken van de valse profeet: 
Aan de buitenkant doet hij zich voor alsof hij te maken heeft  met Christus 
en van de Here Jezus is. In zijn hart toont hij, dat hij van de duivel, van de 
draak, van de slang is.

In onze tijd is het nog onmogelijk om de naam van de antichrist te weten te 
komen aan de hand van het getal 666. Als de antichrist eenmaal zichtbaar 
op aarde zal zijn, zal het makkelijk zijn om aan de hand van het getal 666 de 
naam van de antichrist te ontlenen.

Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft  het getal van het 
beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderd-
zesenzestig. (Op. 13:18 NBV)

Boodschap
De boodschap van dit hoofdstuk is ons te laten zien, dat satan nog steeds 
niet gebonden is en dat wij nog steeds niet in het Messiaanse vrederijk le-
ven. Juist ook tijdens de grote verdrukking heeft  satan veel macht op aarde. 
De wereld is onderweg naar de grote verdrukking. Dat wordt de tijd waarin 
satans macht op aarde groot zal zijn, terwijl tevens Gods oordelen over de 
aarde zullen komen. Wij zijn niet onderweg naar een grote geestelijke op-
wekking, zoals velen ons willen doen geloven, maar naar een tijd van gees-
telijke armoede en demonie. Daarom is het zaak dat de gelovigen toegewijd 
blijven aan hun hemelse Heer.
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24 – DE 144.000

Openbaring 14:1-5

Zij volgen het Lam
Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvieren-
veertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd 
hadden. Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van 
geweldige watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat 
muzikanten maken die op de lier spelen. Er werd voor de troon en voor de vier 
wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon 
het lied begrijpen, behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die van de 
aarde zijn vrijgekocht. Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben af-
gegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar 
gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden 
aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen, er 
valt niets op hen aan te merken. (NBV)

En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvieren-
veertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders ge-
schreven stonden. En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wa-
teren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van 
citerspelers, spelende op hun citers; en zij zongen een nieuw gezang voor de 
troon en voor de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren 
dan de honderdvierenveertigduizend de losgekochten van de aarde. 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. Dezen zijn gekocht uit de 
mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen 
gevonden; zij zijn onberispelijk. (NBG)

Overzicht
In Openbaring 12 zagen wij dat satan uit de hemel geworpen zal worden. In 
Openbaring 13 zagen wij dat er tijdens de grote verdrukking twee gevaar-
lijke ‘beesten’ op aarde zullen zijn. Zij brengen vervolging, leed en verdruk-
king op aarde. Er komt een tijd van ernstige godslastering, zedeloosheid, 
onreinheid, geestelijke en letterlijke hoererij. Velen zullen het teken van het 
beest dragen. 
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In Openbaring 14 worden wij ineens uitgetild boven de grote verdrukking 
en horen wij over heerlijkheid, vreugde, rust en glorie. Er kan weer gezongen 
worden. Wij zien weer een groep verlosten. Zij dragen ook het teken van de 
Vader en de Zoon. Hier lezen wij geen beschrijving van allerlei oordelen ten 
tijde van de grote verdrukking. Nee, hier hebben wij al een vooruitblik op 
het aanbreken van het komende Messiaanse vrederijk. Zoals wij zagen dat er 
telkens beschrijvingen worden gegeven over gebeurtenissen ten tijde van de 
grote verdrukking, zo is dat ook het geval bij het Messiaanse vrederijk.

Wij lazen in Openbaring 11:15-17 ook al over het komende vrederijk:

Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stem-
men, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, 
en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ De vierentwintig 
oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God met de 
woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want 
in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u.

Terwijl wij midden in de beschrijving van de gebeurtenissen tijdens de grote 
verdrukking zaten, kwam ineens de mededeling dat alles toch zal uitlopen 
op het grote moment dat Jezus Koning op aarde zal worden. Zo’n vooruit-
blik hebben wij dus ook in deze verzen.

Het Lam op de berg Sion
Welke berg wordt hier bedoeld? Ja, Sion, maar waar is deze berg Sion? Er zijn 
namelijk twee bergen met deze naam in de Bijbel:

1. De Sionsberg te Jeruzalem, de berg waarop de tempel gebouwd is.

Romeinen 9:33 schrijft  daarover: In Sion leg ik een steen neer waarover men 
struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft , komt 
niet bedrogen uit. 

Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: De redder zal uit 
Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht. (Romeinen 
11:26)

Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: op de Sion, in 
Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de HEER heeft  beloofd; ieder die 
hij roept zal worden gered. (Joël 2:32)
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Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal 
staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar 
samenstromen, machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de 
berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, 
ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt 
zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. (Micha 4:1,2)

De berg Sion als berg van God staat in het boek Openbaring tegenover de 
berg Megiddo, als berg van de antichrist. Ze (de demonische geesten) brach-
ten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon heet. (Op. 
16:16) Het is de berg waar de vijanden van Israël zich zullen verzamelen.

2. De hemelse Sionsberg waar de zaligen zijn vergaderd.

Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse 
Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. (Hebreeën 
12:22)

Er is dus in de hemel een tempel en ook een berg Sion waarop de tempel 
gebouwd is. Welk Sion wordt hier in Openbaring 14:1 bedoeld? Als je de 
beschrijving in vers 1-5 leest, lijkt het mij, dat hier het hemelse Sion bedoeld 
wordt. Het Lam en de 144.000 staan gereed om naar de aarde te komen. 

Bijzondere geluiden
Openbaring 14:2,3

Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van gewel-
dige watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat mu-
zikanten maken die op de lier spelen. Er werd voor de troon en voor de vier 
wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied.

GNB: En ik hoorde een geluid uit de hemel als van een machtige waterval, als 
van zware donderslagen. Het geluid dat ik hoorde, was als van harpspel, of er 
op harpen werd gespeeld, en er werd een nieuw lied gezongen voor de troon.

Het geluid als van een waterval of van watermassa’s is rustgevend. Het geluid 
als van grote donderslag bij onweersbui is indrukwekkend. Geluid als van 
harpspel is rustgevend en samenzang van of voor de 144.000 moet prachtig 
en indrukwekkend zijn

Het lied wordt in de hemel gehoord. Er staat dat ‘zij’ het zongen. Wie zijn die 
‘zij’? Het lijkt mij dat dit de 144.000 zijn. 
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De 144.000
In Openbaring 7:1-8 hoorden wij al eerder over deze 144.000:

Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden 
de vier winden van de aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een wind 
over land of op zee of door de bomen zou waaien. Ik zag in het oosten een 
andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De vier engelen 
die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de 
zee riep hij met luide stem toe: ‘Laat het land en de zee en ook de bomen nog 
ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van 
zijn dienaren aanbrengen.’ Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel 
droegen: honderdvierenveertigduizend in totaal, afk omstig uit elke stam van 
Israël. 

Twaalfduizend uit de stam Juda die het zegel droegen, 
twaalfduizend uit de stam Ruben, 
twaalfduizend uit de stam Gad, 
twaalfduizend uit de stam Aser, 
twaalfduizend uit de stam Naft ali, 
twaalfduizend uit de stam Manasse, 
twaalfduizend uit de stam Simeon, 
twaalfduizend uit de stam Levi, 
twaalfduizend uit de stam Issachar, 
twaalfduizend uit de stam Zebulon, 
twaalfduizend uit de stam Jozef en ten slotte 
twaalfduizend uit de stam Benjamin die het zegel droegen.

In hoofdstuk 7 werd nog heel weinig over hen verteld:

1. Het zijn mensen uit de 12 stammen van Israël
2. Hun aantal bedraagt 144.000
3. Zij zijn dienaren van God
4. Zij hebben het zegel van God op hun voorhoofd

In hoofdstuk 7 zagen wij deze 144.000 ten tijde van de grote verdrukking. 
Zij waren verzegeld, zodat zij niet ten tijde van de grote verdrukking gedood 
zouden worden. In hoofdstuk 14 zien wij hen opnieuw, maar nu als Jezus 
Koning over Israël gaat worden en Zijn Messiaanse vrederijk sticht. Zij zijn 
inderdaad nog allen in leven.

Zij zullen het echter zeer moeilijk gehad hebben in de tijd van de grote ver-
drukking. Zij dragen het teken van het beest niet. Zij kunnen niet kopen 
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noch verkopen, dus ook geen voedsel en ook geen kleding. Als zij ziek zijn, 
kunnen zij de dokter niet betalen. In ziekenhuizen kunnen zij niet worden 
opgenomen. Misschien moeten zij bedelen om in leven te blijven. Misschien 
worden zij net als Elia door de raven gevoed.

In hoofdstuk 14 staat, dat zij niet alleen de Naam van de Vader op hun 
voorhoofd hebben, maar ook die van het Lam. Terwijl de volgelingen van 
het beest uit Openbaring 13 een satanisch merkteken dragen, hebben zij het 
eigendomsmerk van God de Vader en van de Here Jezus. 

Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een 
merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen 
met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die 
naam – konden iets kopen of verkopen. (Op. 13:16,17)

Het meest belangrijke is: zij zijn verlost! Vers 3 zegt dat zij zijn vrijgekocht. 
Zij zijn op de slavenmarkt van satan vrijgekocht door de Here Jezus. Nu zijn 
zij niet meer in de macht van de duivel, maar leven zij onder de hoede van 
de Here Jezus. Dit geldt iedere gelovige! Zij zijn niet alleen door de Here Je-
zus en Zijn bloed verlost, zij volgen Hem ook als trouwe leerlingen.

Beschrijving van de reinheid van de 144.000
Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagde-
lijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de 
mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan 
God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen 
aan te merken. 

NBG: Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt. 

HSV: Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden.

NB: Zij zijn het die zich niet met vrouwen hebben bezoedeld, want zij zijn 
maagden, zij, die het lam volgen waarheen het ook maar gaat. Zij werden 
vrijgekocht uit de mensen als eersteling voor God en het lam, en in hun mond 
is geen leugen gevonden, ze zijn zonder smet.

Gaat het hier over de religieuze groep van de Essenen, die niet trouwden? 
Zijn er dan ooit 144.000 Essenen geweest uit de 12 stammen van Israël? 
Neen.
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Betekent dit dat de 144.000 allemaal en alleen mannen waren? Waren er 
geen vrouwen bij deze groep? Zijn al deze mensen nooit getrouwd geweest? 
Hebben zij allemaal celibatair geleefd? Wordt het huwelijk hier als minder-
waardig afgeschilderd? Worden vrouwen hier als onreine wezens gezien? Dat 
kan niet. Dat zou in strijd zijn met de Bijbelse boodschap. In de Bijbel wordt 
het huwelijk juist geprezen terwijl vrouwen er een hoge status hebben.

Tegenover ‘het Lam’ staan hier ‘onreine vrouwen’ waarmee zij zich niet ‘be-
velkt’ of ‘bezoedeld’ hebben. Wie worden met de onreine vrouwen bedoeld? 

Van Israël wordt gezegd: 

Je brak je juk steeds weer in stukken, rukte je riemen los en zei: Ik wil niet 
dienstbaar zijn. Maar op elke hoge heuvel, onder elke bladerrijke boom, lag je 
als een hoer te wachten. (Jeremia 2:20)

Dit is beeldspraak die verwijst naar de afgoderij van het volk. De afgoden 
worden hier voorgesteld als overspelige vrouwen. 

Hier tegenover staat in 2 Corinthiërs 11:2 Ik waak over u zoals God over u 
waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een 
kuise bruid aan hem geven.

NBG: Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan 
een man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.

De tekst Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te mer-
ken. herinnert ons aan de woorden van de profeet Sefanja:

Wie er van Israël overblijven [zijn dit de 144.000?], zullen niet langer onrecht 
doen, ze zullen geen leugens spreken, uit hun mond zal geen bedrieglijke taal 
meer klinken. Ze zullen weiden en rustig liggen, en niemand die ze stoort. 
(Sefanja 3:13)

Zoals de off erdieren in de tempel zonder gebrek moesten zijn, onberispelijk, 
zo zijn deze Joodse gelovigen ook onberispelijk. Dat wil niet zeggen dat zij 
zonder zonde zijn, maar net als Abraham en vele anderen uit de Bijbel: zich 
strikt houdend aan de geboden van de Heer. Zo zijn deze 144.000 volkomen 
aan de Heer toegewijd.
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De 144.000 zijn ‘eerstelingen’
Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagde-
lijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de 
mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan 
God en aan het lam. (vers 4)

NBG: 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. Dezen 
zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam.

NB: Zij werden vrijgekocht uit de mensen als eersteling voor God en het lam.

Deze 144.000 zijn niet de enigen die het Lam volgen. Zij behoren tot een 
groep die als eerste opbrengst gezien wordt. Let er nu op, dat er onder de 
christenen geen sprake is van een eerste groep die zalig wordt. Wij kennen 
wel een andere groep waar een eerste bij behoort:

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestor-
venen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding 
uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo 
zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor 
hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die 
hem toebehoren. (1 Corinthe 15:20-23)

Hier is alleen de Messias de eerste. Ook in de Hebreeënbrief was sprake van 
‘eerstelingen’. 

Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse 
Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, voor de ge-
meenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, 
de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot vol-
maaktheid gekomen zijn, voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, 
en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. (He-
breeën 12:22-23)

Wie zijn deze eerstgeborenen? Het ligt voor de hand om hier te denken aan 
het woord ‘wederom geboren’, maar dat is iets heel anders. Ze zijn het eerst 
‘tot leven gekomen’. Dat wil gewoon zeggen, dat zij het eerst tot geloof in de 
Here Jezus zijn gekomen. Later zijn er anderen bijgekomen. Maar zij waren 
de eerste gelovigen. Wie waren dat? Dat waren de Joodse gelovigen. Anders 
gezegd (zoals wij hen vandaag noemen): de Messias belijdende Joden. Het 
zijn de Messias belijdende Joden vanaf de eerste Pinksterdag tot aan de dag 
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van Jezus’ wederkomst. De hele Hebreeënbrief is trouwens aan hen gericht. 
Niet aan heiden-christenen, maar aan Joodse ‘christenen’.

Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit 
de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de na-ijver van mijn 
vlees en bloed mocht opwekken, en enigen uit hen behouden. Want, indien 
hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders 
wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, 
en is de wortel heilig, dan ook de takken. Indien nu enkele van de tak-
ken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de 
saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de 
takken! Indien gij u ertegen beroemt; niet gij draagt de wortel, maar de wor-
tel u. Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geënt 
zou worden. Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het 
geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees! (Romeinen 11:13-20 NBG)

De ‘Joden-christenen’ zijn de eerstelingen. Zij zijn de takken op de stam 
van gans Israël. Naast hen en tussen hen in staan de takken van de ‘heiden-
christenen’ die later ook tot geloof gekomen zijn. Zij zijn ook takken op de 
stam Israël.

Het nieuwe lied
Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van gewel-
dige watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat mu-
zikanten maken die op de lier spelen. Er werd voor de troon en voor de vier 
wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon 
het lied begrijpen, behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die van de 
aarde zijn vrijgekocht. (vers 2 en 3)

NB: En zij zongen een nieuw lied voor het aanschijn van de troon, en voor 
het aanschijn van de vier levende wezens en de oudsten, en niemand kon het 
lied leren dan die honderdvierenveertigduizend, die van de aarde zijn vrijge-
kocht.

Dit nieuwe lied zal in de hemel gecomponeerd zijn en vanuit de hemel voor-
gezongen en gedirigeerd zijn. Het is een nieuw lied, dus de 144.000 kenden 
het lied eerst ook niet. Maar zij gaan het leren en zij kunnen het daarna 
zingen. Johannes zal met verbazing naar dit nieuwe lied geluisterd hebben. 
Hij had al zoveel bijzondere geluiden gehoord: ruisen van een waterval, don-
derslagen, harpen en een stem die tegen hem sprak. Nu hoort hij zingen. Het 
moet een prachtig lied zijn geweest. Deze zangers vormen met elkaar een 
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machtig groot koor. Zij zingen een lied dat zo mooi, persoonlijk en moeilijk 
is, dat niemand anders het kan meezingen.

Waarom wordt dit alles ons meegedeeld?
Deze 144.000 uit alle stammen van Israël maken ons duidelijk dat de Joden 
niet afgeschreven zijn. Deze hoofdstukken verplaatsen ons naar de grote ver-
drukking, maar er zullen veel Joden zijn die de Here Jezus trouw blijven. En 
na de grote verdrukking zal het Messiaanse vrederijk zeker komen.

De 144.000 zijn eerstelingen (NBG), of de eerste opbrengst (NBV). Dit verze-
kert ons, dat aan het eind van de grote verdrukking de overige Joden gered 
zullen worden. Dat zijn dus alle Israëlieten die dan nog op aarde leven. Het 
gaat niet over de Joden die eerder gestorven waren. 

Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, 
omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van 
Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn 
toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: ‘De 
redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht.’ 
(Romeinen 11:25,26)

Hier zegt de apostel Paulus hetzelfde als wat de Here Jezus had gezegd: 

Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. (Mattheüs 24:13) 

NBG: Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 

Wordt hier bedoeld dat christenen moeten volharden tot het einde, om 
behouden te kunnen worden? Moeten ze dus toch zelf een prestatie leveren 
voor hun behoudenis? Nee, het gaat hier niet over christenen die aan het 
geloof moeten vasthouden tot hun dood om in de hemel te komen. Het gaat 
hier over Joden die tijdens de grote verdrukking trouw moeten blijven aan 
God om het Messiaanse vrederijk te kunnen binnengaan.

Een rest
De profeten hadden echter gezegd, dat slechts een klein aantal Israëlieten be-
houden in dit vrederijk zou aankomen. Zij spraken over een ‘rest’, dat is het 
laatste deel van wat aan het eind van de grote verdrukking nog overgebleven 
zal zijn van het volk Israël. 
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In Jesaja 10 vers 20,21,22 lezen we hierover:

En het zal te dien dage geschieden, dat de rest van Israël en wat van Jakobs 
huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem die ze sloeg, maar in 
waarheid steunen zullen op de HERE, de Heilige Israëls.

Een rest zal zich bekeren, de rest van Jakob, tot de sterke God.

Want, al ware uw volk, o Israël, als het zand der zee, een rest daaronder zal 
zich bekeren; verdelging is vast besloten, overvloeiende van gerechtigheid.

Jesaja 28:5 Te dien dage zal de HERE der heerscharen tot een sierlijke kroon 
en een prachtige diadeem zijn voor de rest van zijn volk.

De profeten spreken over de rest van het volk (Zacharia 14:2) en het over-
blijfsel van Israël (Micha 2:12), het overblijfsel van Jakob (Micha 5:7,8) en het 
overblijfsel van zijn erfdeel (Micha 7:18). 

Sefanja spreekt over het overblijfsel van het huis van Juda en het overblijfsel 
van Israël. (2:7 en 3:13)

De apostel Paulus schrijft  in zijn brief aan de Romeinen 11:5 Zo is ook nu een 
klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft .

De profeet Zacharia kondigt een verschrikkelijk oordeel over Israël aan 
dat in de tijd van de grote verdrukking zal plaatshebben: In heel het land 
– spreekt de HEER – zal twee derde worden uitgeroeid en omkomen; slechts 
een derde deel zal worden gespaard. (Zacharia 13:8) NBG: In het gehele land, 
luidt het woord des HEREN, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest 
geven, maar een derde zal daarin overblijven.

Zacharia zegt namens God dat twee derde deel van zijn eigen volk uitgeroeid 
zal worden tijdens de grote verdrukking. Dat is nog veel erger dan wat er 
tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. 

Daarna kondigt Zacharia het einde van de grote verdrukking aan met de 
volgende woorden (NBV):

Er komt een dag dat de HEER zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen 
je muren wordt verdeeld. Ik zal alle volken samenbrengen – zegt de HEER – 
om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de 
huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft  van de 
inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft  zal 
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niet worden uitgeroeid. Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die 
volken aanbinden, net als weleer. (Zacharia 14:1-3)

Juist nu wij weten, dat wij onlosmakelijk met ‘Olijfb oom Israël’ verbonden 
zijn, doet deze ernstige toekomst van het volk ook ons heel veel pijn. Nu be-
grijpen wij ook de pijn waarover Paulus in Romeinen 9-11 sprak toen hij het 
had over de mensen van zijn eigen Joodse volk die geen volgelingen van de 
Here Jezus waren. 

Daarom: Bid voor Israël!
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25 – HET OORDEEL KOMT

Openbaring 14:6-20

Het oordeel komt dichterbij
6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig 
evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en 
volken, van elke stam en taal. 7 Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem 
eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die 
hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft .’ 
8 Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Ba-
bylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust 
heeft  laten drinken.’ 9 Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem 
riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voor-
hoofd of zijn hand krijgt, 10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die 
onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel 
worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. 11 De rook 
van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aan-
bidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag 
niet en ’s nachts niet.’
12 Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan 
Gods geboden en aan de trouw van Jezus.
13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn zij die vanaf 
nu in verbondenheid met de Heer sterven.’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrus-
ten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’
14 Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een 
mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 
15 Uit de tempel kwam een andere engel, die hem die op de wolk zat met luide 
stem toeriep: ‘Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is 
gekomen; de aarde is meer dan rijp voor de oogst.’ 16 Toen wierp degene die op de 
wolk zat zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd geoogst. 17 Er kwam een an-
dere engel uit de hemelse tempel, die ook zo’n scherpe sikkel had. 18 Bij het altaar 
vandaan kwam weer een andere engel, degene die zeggenschap heeft  over het 
vuur. Hij riep de engel met de scherpe sikkel luid toe: ‘Laat je scherpe sikkel ko-
men om de druiven te oogsten in de wijngaard op de aarde, want de druiven zijn 
rijp.’ 19 Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde, en hij oogstte de druiven in de 
wijngaard op de aarde en gooide ze in de grote perskuip van Gods woede. 20 De 
wijnpers werd buiten de stad getreden. Er kwam een grote stroom bloed uit, zes-
tienhonderd stadie lang en zo hoog als het bit bij een paard. (NBV)
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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; 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 . 
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.
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: In-
dien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voor-
hoofd of op zijn hand ontvangt, 10 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 ten aanschouwen van de heilige engelen 
en van het Lam. 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. 
12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in 
Jezus bewaren.
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.
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. 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. 
16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de 
aarde werd gemaaid. 17 En een andere engel kwam uit de tempel, die in de 
hemel is, ook hij met een scherpe sikkel. 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. 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. 20 En de persbak werd getreden bui-
ten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, 
zestienhonderd stadiën ver. (NBG)
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Toen zag ik… En ik zag en zie…
(Op. 14:1 NBV en 14:14 NBG)

Johannes zag bepaalde gebeurtenissen in de hemel en bepaalde gebeurtenis-
sen op aarde. Hij zag de vervulling van Mattheüs 25:31-33:

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van 
alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle 
volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar 
scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal 
hij rechts van zich plaatsen, de bokken links.

Drie engelen – Gods getuigen
Toen zag ik opnieuw een engel... Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend 
moest maken. (14:6)

Israël was een getuige van God, Mozes en de profeten waren getuigen van 
God, de Gemeente is een getuige van God (Op. 2 en 3), de 2 getuigen uit 
Openbaring 11 waren getuigen van God. Nu komen er 3 engelen die van 
God zullen getuigen (Op. 14)

Johannes ziet verschillende engelen in de hemel:

De eerste engel vliegt hoog in de lucht, in het midden des hemels, hoog aan 
de hemel, zodat hij mogelijk voor iedereen zichtbaar zal zijn. Dan zullen zijn 
woorden mogelijk ook voor iedereen hoorbaar zijn. Hij kondigt het oordeel 
over alle volken aan: ... dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, 
uit alle landen en volken, van elke stam en taal. (14:6). Tevens roept hij de 
volken op aarde op om God te aanbidden: ‘Heb ontzag voor God en geef hem 
eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die 
hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft .’ (14:7).

Nooit eerder lazen wij in de Bijbel dat engelen vlogen. Ze stonden altijd net 
als mensen direct voor de mens op aarde. Cherubs hebben vleugels, maar 
nooit lazen wij dat zij ermee vlogen. Zij bedekten hun gelaat met hun vleu-
gels. Deze eerste engel brengt een eeuwig evangelie. Deze woorden kunnen 
verwarrend zijn. De bedoeling is: een eeuwig geldende boodschap (zie HSV). 
Het BOEK: een blijvende boodschap. De boodschap kan niet meer veran-
derd worden.

Het is niet het evangelie zoals dat sinds de Pinksterdag gepredikt is. Het is 
niet het reddende evangelie, dat ieder die in de Here Jezus gelooft  voor eeu-
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wig behouden is. Het is de boodschap van het einde; van redding en rust 
voor de gelovige mens en oordeel en straf voor de ongelovige mens. Dit 
evangelie houdt zelfs de val en het oordeel van Babylon in! Het is in feite een 
laatste oproep aan de mensheid om tot inkeer te komen, omdat nu spoedig 
Gods oordeel zal komen en er geen redding meer mogelijk is.

De boodschap omvat drie punten:

1. Vrees God en geef Hem eer
2. Het uur van Gods oordeel over de wereld, satan en het beest is gekomen
3. Erken en aanbid de Schepper

De tweede engel kijkt al vooruit in de toekomst en ziet alles wat nog moet 
gebeuren. Hij ziet Babylon al als gevallen, hoewel dat pas in hoofdstuk 17-
19 het geval is. Babylon heeft  de volkeren namelijk tot afgoderij verleid, wat 
hier als hoererij wordt voorgesteld. Het is een profetie als in Jesaja 21:9. Daar 
komen soldaten op strijdwagens, wagens, met paarden bespannen. Dan roept 
hij: ‘Gevallen, gevallen is Babel! Al zijn godenbeelden liggen verbrijzeld!’

En als in Jeremia: 

Babel was een gouden beker in de hand van de HEER, een beker die de hele 
wereld dronken voerde. Alle volken dronken van de wijn, daardoor zijn ze 
zo waanzinnig. Plotseling valt Babel, hef een klaaglied aan! Haal balsem die 
haar pijn verlicht, misschien geneest ze nog. Maar de artsen zeggen: We heb-
ben geprobeerd haar te genezen, ze was niet te redden. Laat haar achter, wij 
gaan terug naar ons eigen land. Deze straf gaat elke aardse maat te boven, dit 
vonnis reikt tot aan de wolken. Israël zal zeggen: De HEER heeft  onze rechten 
hersteld. Kom, laten we in Sion vertellen wat de HEER, onze God, heeft  ge-
daan. (Jeremia 51:7-10)

Babel is de stad van de zwarte magie, toverij en astrologie. Babel is de bron 
van afgoderij en hoererij. De val van Babylon moet nog komen, maar wordt 
hier reeds als een voldongen feit genoemd. Dit maakt duidelijk, dat deze val 
zeker zal komen. 

Gaat het over een letterlijk of over een fi guurlijk Babylon? Velen nemen aan 
dat hiermee Rome bedoeld wordt en dat het gaat over de valse wereldkerk 
van de eindtijd. Rome is namelijk gebouwd op 7 heuvels, zoals in Open-
baring 17:9 gezegd wordt. Als Joden in vroeger tijden over Rome spraken, 
noemden zij de stad vaak ‘Babylon’.
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Anderen menen dat het boze wereldsysteem, de boze macht bedoeld wordt. 
Dat is: de macht van satan in de wereld. Weer anderen denken aan het god-
deloze in het algemeen. Het zou dan een fi guurlijke omschrijving zijn. Het is 
echter heel goed mogelijk dat gewoon het letterlijke Babylon bedoeld wordt. 
Dat land lag aan de Eufraat en werd doorkruist door allerlei kanalen.

Zie: De zesde engel goot zijn off erschaal leeg over de grote rivier de Eufraat. 
(Op. 16:12)

Een van de zeven engelen met de off erschalen kwam op me af en zei: ‘Ik wil 
je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld 
wordt. De waterstromen die je zag, ‘zei de engel, ‘waar de hoer aan zit, zijn 
vele landen en volken en stammen. (Op. 17:1 en 15)

Volk van Babel, je woont tussen grote rivieren, te midden van grote rijkdom-
men, maar je einde is gekomen, je levensdraad wordt doorgesneden. De HEER 
van de hemelse machten heeft  bij zichzelf gezworen: Ik bedek dat land met 
vijanden, als sprinkhanen zo talrijk, ze heff en strijdkreten tegen je aan. (Jere-
mia 51:13,14)

Bij de bespreking van Openbaring 11:8 lazen we dat de stad waar ook hun 
Heer gekruisigd is in fi guurlijke zin Sodom heet. Het gaat daar niet om So-
dom, maar om Jeruzalem dat met Sodom vergeleken wordt. In Jeremia 51 
wordt geen vergelijking beschreven, het gaat niet om het fi guurlijke Babel. 
Dat heeft  men wel beweerd, omdat het Babylon uit het Oude Testament niet 
meer bestaat… dacht men. Maar Babylon bestaat nog altijd, maar nu onder 
de naam Irak.

De oude stad Babel bestaat zelfs nog en is open voor publiek. Lees onder-
staand verslag van een bezoek door Osama Amin op http://etc.ancient.eu/
travel/visiting-ancient-city-babylon/

De oude stad ligt in de moderne stad Hillah, ongeveer 83 km ten 
zuiden van Bagdad, de hoofdstad van Irak. Na de inval in 2003 
hebben Amerikaanse en Poolse legers een militaire basis in de 
oude stad gevestigd. In 2009 heeft  het lokale bestuur van Babylon 
de stad opengesteld voor het publiek. Het was een zeer zonnige dag 
midden juni, met temperaturen boven 550C.

Nadat ik door de veiligheidscontrole was gegaan, bevond ik me 
voor een replica van de Ishtar-poort; deze markeert de toegang 
tot de oude stad Babylon. Daar was niemand, de werknemers 
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sliepen. Ik en mijn neef gingen door een grote binnenplaats, waar 
het “Nebuchadnezzar-museum” ligt; dit museum werd door lokale 
criminelen geplunderd tijdens de door de VS geleide invasie van 
Irak in 2003 en is sindsdien gesloten.

Toen keek ik naar de Processiestraat. De straat is lang en hij is 
verdeeld in drie delen. Het eerste en het derde deel zijn omgeven 
door hekken om te voorkomen dat mensen binnenkomen. De 
originele tegels liggen nog steeds op hun plaats! De voormalige 
president Saddam Hoessein gaf opdracht tot de wederopbouw en 
renovatie van de oude stad Babylon in de jaren ‘80. Enkele muren, 
fundamenten en gebouwen werden begraven en vervangen door 
moderne gebouwen.

Aan de rechterkant van de Processiestraat ligt de Ninmah-tempel. 
Sommige muren en daken van de tempel verkeerden in een zeer 
slechte staat zonder recente renovaties.

Een archeologisch team verdiepte zich in een deel van de 
fundamenten van het 2e deel van de Processiestraat; ze onthulden 
de opgraving van een Sirrush (een Babylonisch mythologisch 
wezen met vier poten)! Aan het einde van de straat gaat u linksaf, 
waar u het standbeeld van de Leeuw van Babylon ziet verschijnen! 
“Het is daar al sinds mensenheugenis, dag en nacht, onder de zon 
en regen, gedurende 2600 jaar,” zei ik met ontzag in mezelf. Het 
voetstuk en de omgeving ondergingen een renovatie. Het beeld 
zelf bleef, zoals het is, onaangeroerd.

De ruïnes van het Noordelijk Paleis van Nebukadnezar II 
werden tijdens het werk van de jaren tachtig niet aangeraakt. De 
binnenmuren van de stad Babylon bevinden zich net achter dit 
paleis en ze zien eruit alsof ze op instorten staan. De muren kijken 
uit over het Zuidelijk Paleis van Nebukadnezar II; dit paleis werd 
volledig herbouwd tijdens de regering van Saddam en de oudere 
muren, kamers en fundamenten werden volledig begraven onder 
dit moderne paleis.

Hoewel de stad een zeer uitgebreide renovatie onderging, met 
behulp van moderne bakstenen, zijn de geur van geschiedenis en de 
macht van koning Nebukadnezar II nog steeds voelbaar aanwezig!

Tot zover de beschrijving van een bezoek aan Babel door Osama Amin. 
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Babylon wordt een aantal malen in het Nieuwe Testament genoemd:

De uitverkorenen in Babylon en mijn zoon Marcus groeten u. (1 Petrus 5:13). 
Hier gaat het niet over Rome, maar over het letterlijke Babylon, dat in de 
Romeinse tijd nog bewoond was en waar veel Joden woonden.

Zie ook de volgende teksten:

Op. 14:8 Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: ‘Gevallen, geval-
len is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van 
haar wellust heeft  laten drinken.’

Op. 16:19 De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van alle volken 
werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden: God gaf het de beker 
met de wijn van zijn hevige woede.

Op. 17:5 ...en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: 
‘Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter 
wereld’.

Op. 18:2 Met een krachtige stem riep hij: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die 
grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak 
aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier.

Op. 18:10 Ze blijven op een afstand, ontzet door de straf die zij krijgt, en zeg-
gen: Wee! Wee Babylon, grote, sterke stad! In één uur tijd is je vonnis voltrok-
ken!

Op. 18:21 Toen tilde een sterke engel een steen zo groot als een molensteen op 
en smeet die in zee met de woorden: ‘Zo zal ook Babylon, die grote stad, wor-
den weggeslingerd; ze zal voorgoed verdwijnen.’

Waarom wordt Babylon zo zwaar gestraft ? Omdat het veel volken heeft  mee-
gesleept in haar haat tegen Israël. 

De derde engel kondigt het oordeel van God aan over allen die het merkte-
ken van het tweede beest, de valse profeet, bij de mensen hadden laten aan-
brengen (14:9). 

Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een 
merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. (Op. 13:16)
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Het oordeel is heft ig: deze mensen zullen de beker met de ongemengde, dus 
onverdunde gramschap van Gods toorn drinken. 

Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand 
het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn 
hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in 
de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepij-
nigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam.’ (9,10)

Jeremia 25:15 had dit ook al gezegd:

Vervolgens zei de HEER, de God van Israël, tegen mij: ‘Neem deze beker van 
mij aan en laat daaruit alle volken waarheen ik je zend de wijn van mijn woe-
de drinken. Als ze die drinken worden ze dronken van angst voor het zwaard 
dat ik op hen afstuur.’ Ik nam van de HEER de beker aan en gaf alle volken 
waarheen hij mij zond daaruit te drinken. (Jeremia 25:15-17)

Terwijl wijn vroeger vaak verdund werd met water en soms ook vermengd 
werd met kruiden, is dit nu niet het geval. Het gaat over een krachtige, kop-
pige wijn. Dit beeld maakt duidelijk dat de toorn van God geen verzachtende 
maatregelen zal kennen. Het oordeel doet denken aan het oordeel over So-
dom en Gomorra. Zie Genesis 19:24.

Ook doet het denken aan het oordeel over Gog: Ik zal Gog straff en met de 
pest en de dood, ik laat slagregens, hagelstenen, zwavel en vuur neerkomen op 
hem, op zijn troepen en al zijn bondgenoten. (Ez. 38:22)

Zij die onder Gods oordeel vallen, zullen geen rust hebben. Het oordeel van 
God zal de vijanden van God en van Israël zeer zwaar treff en. Deze vijanden 
zullen voor de ogen van de engelen en voor de ogen van het Lam gestraft  
worden. Deze mensen zullen het Lam zien en dan van Hem verwijderd wor-
den naar het eeuwige oordeel (14:11). Dat zal het allerergste zijn: zij zullen de 
Redder zien, die dan niet hun Redder zal zijn.

Dit eeuwige oordeel is de straf die zij in de hel zullen ondergaan. De straf 
zal nooit tijdelijk onderbroken worden. Zij zullen geen rust hebben om even 
bij te komen van de pijniging, de smart en het verdriet. De straf gaat dag en 
nacht door:

Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid. 
(Op. 20:15)
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Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten 
met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor 
allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende 
zwavel, dat is de tweede dood. (Op. 21:8)

De Here Jezus zei: 

En de koning zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan 
hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linker-
zijde toespreken: Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige 
vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. (Mattheüs 25:40,41)

Een prachtige bemoediging
In de eerste plaats worden de gelovigen bemoedigd en aangespoord om 
tijdens hun leven op aarde te blijven volharden: Hier komt het aan op de 
standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan 
de trouw van Jezus. (14:12). Het BOEK: Het is nu wel duidelijk waarom Gods 
volk niet mag ophouden Gods geboden te gehoorzamen en in Jezus te geloven.

Zij moeten de belijdenis dat de Here Jezus hun Heiland en Heer is niet los-
laten. In de tweede plaats worden de gelovigen bemoedigd omdat zij na hun 
aardse leven in de hemel de rust van God zullen ervaren. De doden die ‘in 
de Here gestorven zijn’ zullen ‘rusten’ van hun moeiten en zorgen, hun leed 
en verdriet. Zij zullen echte vrede hebben.

Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn zij die vanaf 
nu in verbondenheid met de Heer sterven.’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen 
uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’ (14:13).

Het BOEK: Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn 
de doden die van nu af in het vertrouwen op de Here sterven. Inderdaad’, zei 
de Geest, ‘zij zullen van hun zwoegen uitrusten en het loon krijgen dat hun 
toekomt voor al het werk dat zij hebben gedaan.’

Zij zijn gestorven in verbondenheid met Hem. Zij zijn ‘in Jezus ontslapen’. 
Zij dragen het mooiste getuigenis dat van hun leven verteld kan worden. 
Niet hun schoolopleiding is dan nog belangrijk, niet hun maatschappelijke 
positie, niet de functies die zij bekleed hebben, niet hun aanzien – niets van 
dat alles. Alleen dat de Here Jezus in hun leven was, is dan nog belangrijk. 
Zij hebben in verbondenheid met de Here Jezus geleefd en zijn in verbon-
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denheid met Hem gestorven. Nu mogen zij de hele eeuwigheid in verbon-
denheid met Hem doorbrengen.

Er is meer dan dat alleen hun ziel gered is. Hun aardse werken gaan als het 
ware met hen mee naar de hemel. In de hemel is niet alleen belangrijk dat je 
kunt vertellen dat je op aarde een gelovige geweest bent. Je moet ook kunnen 
vertellen wat je op aarde voor de Heer gedaan hebt, terwijl ook zal blijken 
wat je hebt verzuimd.

Hun getuigenis dat zij op aarde getoond hebben, zal dan in de hemel open-
baar worden. Hun gehoorzaamheid aan God en hun geduld en volharding 
zullen in de hemel openbaar worden. 

Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft  opgelegd, heb ik als een 
kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. 
Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament 
leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder 
wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van 
ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel 
zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het 
vuur zal laten zien wat ieders werk waard is.
Wanneer iemands bouwwerk blijft  staan, zal hij worden beloond.
Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter 
worden gered, maar door het vuur heen.
Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw 
midden woont? (1 Corinthe 3:10-16)

HSV: Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft , standhoudt, 
zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij-
zelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. (14:14,15)

NB: Als iemands werk dat hij heeft  opgebouwd blijft , zal hij loon mogen aan-
nemen; als iemands werk afb randt, zal hij daarvoor boeten; zelf zal hij wor-
den gered, maar zó: als door vuur heen. (14:14,15)

De komst van de Mensenzoon
Hij komt op een witte wolk (14:14). Dit is een verwijzing naar Daniël 7:13 en 
14 waar het verbonden is met het verkrijgen van de eeuwige heerschappij. 

In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel ie-
mand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd 
voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle 
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volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij 
was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap 
zou nooit te gronde gaan.

Zie ook Mattheüs:

Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Men-
senzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op 
de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, 
bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en 
onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken 
bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. (Mat. 
24:30,31)

De Mensenzoon draagt een gouden kroon op Zijn hoofd. Het moment waar-
op Hij koning zal worden en het koningschap zal aanvaarden is nu nabij 
gekomen.

Nogmaals drie engelen
De eerste engel komt uit de tempel. Hij zorgt ervoor dat de Zoon des men-
sen die op de wolk zit, de aarde gaat maaien, zoals dit op aarde gebeurt:

Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een 
mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn 
hand. Uit de tempel kwam een andere engel, die hem die op de wolk zat met 
luide stem toeriep: ‘Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te 
oogsten is gekomen; de aarde is meer dan rijp voor de oogst.’ Toen wierp 
degene die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd geoogst. 
(14:14-16). 

Dit is het beeld van de eind-afrekening, de defi nitieve scheiding tussen 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen, dus tussen de volgelingen van het Lam 
en de volgelingen van het beest, de antichrist. De oogst is in de Bijbel het 
beeld van de eindafrekening, van het oordeel. Hier valt de eindafrekening 
uiteen in twee delen. De oogst als van graan van de rechtvaardigen. Zie Mat-
theüs 24:31 en Marcus 13:27. Het treden als van de druiven in de wijnpers-
bak van de onrechtvaardigen.

De tweede engel komt met de sikkel: Er kwam een andere engel uit de hemel-
se tempel, die ook zo’n scherpe sikkel had. (14:17). Hij komt ook uit de tempel. 
Die sikkel is echter niet om graan te oogsten, maar om druiven te oogsten. 
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De derde engel komt uit het altaar: Bij het altaar vandaan kwam weer een 
andere engel, degene die zeggenschap heeft  over het vuur. Hij riep de engel 
met de scherpe sikkel luid toe: ‘Laat je scherpe sikkel komen om de druiven te 
oogsten in de wijngaard op de aarde, want de druiven zijn rijp.’ (14:18)

Het lijkt mij dat hier het gouden reukoff eraltaar in de hemel bedoeld wordt. 
Hij komt uit de tegenwoordigheid van God. Deze engel heeft  macht over 
het vuur, als om het kaf te verbranden. Dat is niet het vuur van een of ander 
brandje, maar het vuur van Gods oordeel; de eeuwige straf in de hel. Deze 
derde engel roept de tweede engel op om met zijn werk te beginnen: de drui-
ven oogsten zodat ze getreden kunnen worden.

Dit is een beeld uit de profetie van Joël: Sla de sikkel erin, het is tijd om te 
oogsten. Kom de wijnpers treden, de persbak is vol, de kuipen lopen over, zó 
talrijk zijn hun misdaden. (Joël 3:13) 

De vijanden van God en van Israël zullen als druiven door God vertrapt 
worden.

Jesaja 63:3 heeft  eenzelfde profetie: ‘Hoe komen uw kleren zo rood, als de 
kleren van iemand die de wijnpers treedt?’ Ik heb de perskuip alleen getreden, 
geen van de volken hielp me daarbij. Ik trad hen in mijn woede, vertrapte 
hen in mijn toorn. Hun bloed bespatte mijn kleren, al mijn kleren werden 
besmeurd. Ik had besloten tot een dag van wraak, het jaar van vergelding was 
aangebroken. (Jesaja 63:2-4) Zie ook Op. 19:11-16.

Enorm veel bloed
Als gevolg van de toorn en het oordeel van God zal er enorm veel bloed van 
Gods vijanden vloeien. De wijnpers werd buiten de stad getreden. Er kwam 
een grote stroom bloed uit, zestienhonderd stadie lang en zo hoog als het bit 
bij een paard. (14:20). Dat is buiten de stad Jeruzalem.

Het BOEK geeft  het wat duidelijker voor onze begrippen: Toen ze uitgeperst 
werden, kwam er een enorme stroom bloed uit, bijna 300 kilometer lang en 
anderhalve meter diep.

Zo ook de Groot Nieuws Bijbel: De druiven werden buiten de stad geperst en 
uit de wijnpers vloeide een stroom bloed die de paarden tot het bit reikte en 
die driehonderd kilometer lang was.

NB: De wijnpers werd buiten de stad getreden en er kwam bloed uit de pers-
kuip tot aan de teugels van de paarden, zestienhonderd stadiën.
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Boodschap
Dit gedeelte is de vooraankondiging van het komende oordeel over Gods en 
Israëls vijanden. Het is een laatste waarschuwing en een laatste oproep om 
tot inkeer te komen. Helaas zal het niet veel uitwerking hebben.

2 Petrus 3:9 geeft  de volgende boodschap: De Heer is niet traag met het nako-
men van zijn beloft e, zoals sommigen menen; hij heeft  alleen maar geduld met 
u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

De Hebreeënbrief past op Joodse wijze het woord ‘vandaag’ of ‘heden’ uit het 
Oude Testament toe op de mensen van nu:

De heilige Geest zegt immers: ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet 
koppig, als tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn, waar 
jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten hoewel ze mijn daden had-
den gezien, veertig jaar lang. 
Daarom werd die generatie door mijn woede getroff en, ik zei: 
‘Altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet.’
En in mijn toorn heb ik gezworen: ‘Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.’ 
Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaad-
willig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar 
terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig 
wordt omdat hij door zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe 
resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten 
van Christus. Wanneer er gezegd wordt ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees 
dan niet koppig, als tijdens de opstand’ (Hebreeën 3:7-15 NBV)

In de NBG:

Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, ver-
hardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in 
de woestijn, waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, 
hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang; daarom heb Ik een afk eer ge-
kregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij 
hebben mijn wegen niet gekend, zodat Ik gezworen heb in mijn toorn: Nooit 
zullen zij tot mijn rust ingaan!
Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af 
te vallen van de levende God, maar vermaant elkander dagelijks, zolang men 
nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de 
misleiding der zonde; want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij 
het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.
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Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten 
niet zoals bij de verbittering.

Openbaring 14 is de aankondiging dat de tijd bijna voorbij is dat mensen de 
Here Jezus kunnen leren kennen als hun Redder. Wie Hem niet heeft  leren 
kennen als Redder zal Hem leren kennen als Rechter. Een rechter geeft  geen 
beloning. Een Rechter veroordeelt en geeft  straf. Dit is dus een laatste waar-
schuwing voor de mensen op aarde.
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26 – DE LAATSTE OORDELEN

Openbaring 15

De Openingsceremonie
De zeven off erschalen
1 Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken: het 
waren zeven engelen met de zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede 
een einde komt. 2 Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. 
Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn 
naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God.
3 Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam: 
‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, recht-
vaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Wie zou u, Heer, 
niet vereren, uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken 
zullen komen en zich voor u neerbuigen, want uw rechtvaardige daden zijn 
geopenbaard.’
5 Hierna zag ik de hemelse tempel, de verbondstent, opengaan. 6 De zeven 
engelen met de zeven plagen kwamen naar buiten, in stralende kleren van 
zuiver linnen en met een gouden band om hun borst. 7 Toen gaf een van de 
vier wezens aan alle zeven engelen een gouden off erschaal, vol met de woede 
van de God die leeft  tot in eeuwigheid. 8 Gods majesteit en kracht vulden de 
tempel met rook. Niemand kon de tempel binnengaan voordat aan de zeven 
plagen van de zeven engelen een einde was gekomen. (NBV)

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. 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.
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! 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.
5 En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging 
open; 6 en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tem-
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pel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden 
gordel. 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. 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. (NBG)

In dit hoofdstuk mag Johannes opnieuw een kijkje nemen in de hemel. Wat 
hij ziet is niet iets dat al in vroeger tijden geschied was, ook niet iets dat op 
dat moment in de wereld plaats vond. Hij zal zien wat in de eindtijd tijdens 
de grote verdrukking zal geschieden. Beter gezegd: hij zag wat aan het eind 
van de grote verdrukking zal plaats vinden. Toch zag hij het alsof het op dat 
moment ook echt gebeurde.

Hij had al eerder in de hemel mogen kijken, in Openbaring 4:2-6, 5:6, 7:9, 
13-17 en 8:3,4. Hij zag dat de Here Jezus niet als Koning in de hemel is, maar 
als het Lam. 

In Openbaring 15 lezen wij de openingsceremonie voordat de zeven scha-
len met Gods toorn over de aarde uitgestort worden. Het is opmerkelijk, dat 
terwijl dit hoofdstuk de inleiding is op de laatste serie van Gods toornende 
daden, het begint met een lofprijzing voor God. Bij de oordelen die van 
Godswege over de aarde komen, zal Gods lof toch centraal staan!

De toorn van God, die hierna gaat komen, wordt in de ene vertaling ‘toorn’ 
genoemd, in de andere vertaling ‘woede’ of ‘gramschap’. Het is het woord dat 
in het boek Openbaring juist steeds gebruikt wordt om de woede van satan 
tegen Gods volk te omschrijven:

Al eerder hoorden wij: Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar 
wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, 
want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft .’ (Op. 12:12)

Nu gaat het om eenzelfde reactie van God:

Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand 
het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn 
hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in 
de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepij-
nigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam.’ (14:9,10) 

Zulke woorden kennen wij ook uit het Oude Testament.
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Opnieuw een teken
Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken: het 
waren zeven engelen met de zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede 
een einde komt. (15:1)

Johannes had al twee keer eerder een bijzonder teken gezien:

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met 
de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op 
haar hoofd. 
Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met 
zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. (Op. 12:1,3)

Het teken dat Johannes nu ziet is ‘groots en wonderbaar’, dat wil zeggen 
‘indrukwekkend en wonderbaarlijk’. Het is niet zomaar iets, het maakt een 
enorme indruk op Johannes. Het is voor hem grootser dan de eerdere teke-
nen. Er gaat een enorme dreiging van uit. Het teken neemt ons mee naar de 
voltrekking van de oordelen die hierna uit de zeven schalen komen. Als dat 
geschied is, klinkt het: En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. 
En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: 
Het is geschied. (Op. 16:17)

Na de gebeurtenissen die nu aangekondigd worden, is er voor niemand nog 
een mogelijkheid om tot inkeer te komen. De genadetijd is nu defi nitief 
voorbij. Allen die dan nog op aarde leven, zullen onder het defi nitieve oor-
deel van God vallen. Er is geen redding meer mogelijk.

De zevende bazuin
Op dit moment wordt op de zevende bazuin geblazen. Dat is dus op de 
laatste van de zeven bazuinen. Bij het blazen op deze zevende bazuin werden 
zeven schalen vol met Gods toorn opgeroepen. Bij deze zevende bazuin zelf 
komen dan ook geen oordelen over de aarde. De oordelen komen pas zodra 
de eerste van de zeven schalen vol oordeel ter sprake komt. Voor deze zeven 
schalen zie Openbaring 15:7-16:21. Pas als al de zeven schalen vol met Gods 
toorn over de aarde zijn gegoten, is er een eind gekomen aan Gods toorn. 

Dit betekent niet dat daarmee een defi nitief einde aan de straff en van God 
is gekomen. Er komt nog een oordeel over Babylon, over de vijanden van Is-
raël, over satan en zijn trawanten en over allen die door de eeuwen heen God 
niet gediend hebben. De specifi eke oordelen over de aarde komen nu echter 
niet meer.
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De glazen zee en de wezens
Er is geen sprake van een echte zee van glas, maar iets dat daarop lijkt. Ook 
horen wij opnieuw over vier levende wezens Dit zagen wij ook al in hoofd-
stuk 4. 

Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor 
de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een 
en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als 
een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een 
vliegende adelaar.
Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en 
aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de 
Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ (Op. 4:6-8)

Wij zagen toen al dat de glazen zee hoorde bij de tempel, zoals dit ook in de 
tempel van Salomo het geval was. Daar was het een speciale naam voor het 
koperen wasvat dat voor de ingang naar het Heilige stond. Deze ‘zee’ in de 
hemel is veel groter dan de zee die koning Salomo had laten maken. Je kon 
er klaarblijkelijk ook op en omheen lopen. Waarschijnlijk is er dan een grote 
omloop rond dit wasvat in de hemel en staan alle overwinnaars op deze om-
loop van de glazen zee. 

De wezens, zo zagen wij eerder, zijn cherubs.

De overwinnaars
De hier genoemde ‘overwinnaars’ komen uit de grote verdrukking. Toen 
de antichrist en het beest op aarde waren, en er een beeld gemaakt was. Wij 
zagen in hoofdstuk 13 dat het tweede beest, de valse profeet, een groot beeld 
zal laten maken dat het eerste beest moet voorstellen. Dus: een machtig 
standbeeld voor de antichrist.

De hier genoemde overwinnaars leefden in die tijd op aarde. Zij weigerden 
toen echter aan deze afgoderij mee te doen. Dat zullen zij met de dood heb-
ben moeten bekopen. Zij werden niet geëerd op aarde, maar nu wel in de 
hemel. Zij staan rond het prachtige wasvat in de hemelse tempel. 

Het feit dat zij juist daar staan wijst erop, dat zij hier gereinigd en geheiligd 
zijn. 

Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. (Op. 15:2)

De letterlijke vertaling is: met hun citers van God.
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Het Boek: Zij hadden allemaal een harp van God gekregen.

Dát is bijzonder. Op dat moment heeft  God muziekinstrumenten uitgedeeld. 
God Zelf heeft  de muziekinstrumenten uitgedeeld. Zoals wij vast wel men-
sen kennen die een lied zingen en daarbij zichzelf begeleiden op een gitaar, 
zo is hier een groot koor, waarbij al deze mensen zichzelf begeleiden op hun 
“gitaren”. 

Het lied
Het lied dat op dat moment in de hemel gezongen zal worden, wordt hier 
‘het lied van Mozes en het lied van het Lam’ genoemd. Nu zijn er twee liede-
ren van Mozes bekend:

1. Het lied na de doortocht door de Schelfzee (Exodus 15:1-18).

1 ‘Ik wil zingen voor de HEER,
zijn macht en majesteit zijn groot!
Paarden en ruiters wierp hij in zee.
2 De HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer,
de HEER kwam mij te hulp.
Hij is mijn God, hem wil ik eren,
de God van mijn vader, hem loof en prijs ik.

2. Het lied aan het eind van zijn leven (Deut. 32:1-43).

1 ‘Leen mij uw oor, hemel, nu ik ga spreken,
luister, aarde, naar wat ik zeggen zal.
2 Moge mijn onderricht neerdalen als regen,
mogen mijn woorden zijn als milde dauw,
als regen die de grond doordrenkt,
lenteregen die het groen in bloei zet.
3 Want de naam van de HEER roep ik uit:
de HEER is onze God, laat iedereen hem prijzen!

Het nieuwe lied dat in de hemel gezongen zal worden heeft  klaarblijkelijk 
iets te maken met één van deze liederen van Mozes.

Het moet duidelijk zijn, dat hier niet het slotlied van Mozes’ leven bedoeld 
wordt, maar het lied van de overwinning over Israëls vijanden, de Egypte-
naren. Zoals Mozes met het volk zong van de overwinning die God gegeven 
had over Israëls vijanden, zo zingen de overwinnaars bij de glazen zee nu 
ook van de overwinning die God hun gegeven heeft .
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Het lied van Mozes verwijst naar een lied dat Mozes zelf gezongen heeft . Het 
lijkt erop dat het lied van het Lam ook door het Lam Zelf gezongen is. Dat 
moet prachtig geklonken hebben. Nu zingen de overwinnaars dit lied van 
Mozes en van het Lam.

In dit lied worden wij vanuit het lied van Mozes meegenomen naar een lied 
over de overwinning die God aan het Lam gegeven heeft  en nog zal geven. 
Het lied van Mozes verwees naar het verleden; het lied van het Lam verwijst 
naar verleden en toekomst. Dat is: naar kruis en open graf, maar ook naar 
het aanbreken van het Messiaanse vrederijk. Dan gaat dit lied in vervulling 
en komen, zoals vers 4 leert, alle volken om zich voor de Here Jezus in aan-
bidding te buigen.

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal 
staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen 
daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar 
de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrich-
ten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion 
klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. Hij zal rechtspre-
ken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun 
zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk 
zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten 
wat oorlog is. (Jesaja 2:2-4)

De tempel in de hemel wordt weer geopend
In vers 5 vertelt Johannes dat hij meer te zien kreeg in de hemel. Hij zag al 
de tempel waar het wasvat stond. Nu gaan de deuren van het hemelse heilig-
dom, het tempelgebouw dus, voor hem open. 

Hierna zag ik de hemelse tempel, de verbondstent, opengaan.

Letterlijk: En daarna zag ik: geopend werd de tempel, de tent van het getuige-
nis, in de hemel.

Het Boek: Daarna zag ik de tempel in de hemel, de tent waarin God woont, 
wijd open gaan.

Groot Nieuws Bijbel: Daarna zag ik de tempel in de hemel opengaan, de tem-
pel met de verbondstent.
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Wat wordt hier bedoeld met de tent van het getuigenis? Het herinnert aan het 
tweede vertrek van de tabernakel waar de twee stenen tafelen bewaard wer-
den in de ark des verbonds.

Een soortgelijke uitspraak hoorden wij al eerder: Toen ging Gods tempel in de 
hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. (Op. 11:19) Het feit dat 
de ark hier speciaal bij genoemd wordt betekent, dat het hier niet gaat over 
het opengaan van het eerste vertrek van het hemels heiligdom, het Heilige, 
maar van het tweede vertrek, het Heilige der Heiligen. Dat is ook nu het 
geval. 

De zeven oordeelsengelen
De zeven engelen met de zeven plagen kwamen naar buiten, in stralende kle-
ren van zuiver linnen en met een gouden band om hun borst. (15:6) 

Deze engelen komen als priesters uit de hemelse tempel. Eén van de levende 
wezens, dat is: één van de cherubs komt nu met zeven schalen en geeft  die 
aan zeven engelen die gereed staan om de zeven schalen aan te nemen. 

De zeven engelen die nu te voorschijn komen zien eruit als hemelse tempel-
dienaren. Zij hebben – net als de priesters – een gouden schaal in hun hand. 
In die schaal bevindt zich niet het verzoenende bloed dat een off eraar aan 
God aanbood. Ook niet de gebeden van de heiligen die voor Gods troon 
gebracht werden. Neen, in deze gouden schalen bevindt zich de toorn van 
God. Deze schalen zullen leeggegoten worden over de aarde: 

Toen hoorde ik een luide stem uit de tempel komen die tegen de zeven enge-
len zei: ‘Ga nu! Giet de zeven off erschalen met Gods woede leeg op de aarde!’ 
(Op. 16:1)

Gods tempel vervuld met ‘rook’
Dit hoofdstuk eindigt niet met de ellende van de mensen over wie Gods 
oordeel komt. Nee, het eindigt juist met Gods heerlijkheid. De heerlijkheid 
– die zichtbaar was en die is als rook – vult het hele heiligdom. Dit herinnert 
aan de grote verzoendag, nadat het oordeel over de zonden van het hele volk 
voltrokken is en de zondebok in de plaats van het volk gedood is. Hierna 
gaat de hogepriester het Heilige der Heiligen binnen. Om te voorkomen dat 
hij naar de ark zal kijken, is dit hele vertrek gevuld met dikke rook. 



330

Het herinnert aan de openbaring van God op de Horeb: 

De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald 
in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. 
(Exodus 19:18)

Ook zien wij het bij de profeet Ezechiël: 

De cherubs stonden op dat moment aan de zuidkant van de tempel, en een 
wolk vulde de binnenhof. Toen de stralende verschijning van de HEER zich 
verplaatste van de cherubs naar de tempelingang, vulde die wolk de tempel, en 
de hele hof was vol van de gloed van de verschijning van de HEER. (Ez. 10:3,4)

Het herinnert juist ook aan de wijze waarop eerst de tabernakel in gebruik 
genomen is en later de tempel van Salomo. 

Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel 
gevuld door de majesteit van de HEER. Mozes kon de ontmoetingstent niet 
meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de HEER 
vulde de tabernakel. (Exodus 40:34,35)

Zo ook bij de ingebruikname van de tempel van Salomo: 

Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de 
tempel van de HEER. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, 
want de majesteit van de HEER vulde de hele tempel. (1 Koningen 8:10,11)

Dit horen wij ook bij Jesaja: 

In het sterfj aar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverhe-
ven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem ston-
den serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het 
onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: 
‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is 
vervuld van zijn majesteit.’ Door het luide roepen schudden de deurpinnen in 
de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. (Jesaja 6:1-4)

De rook in de hemelse tempel zal lang aanblijven. Gedurende de komende 
tijd van de zeven oordelen door middel van de zeven schalen, blijft  de rook 
in de hemelse tempel en kan niemand de hemelse tempel binnen gaan. 
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Gods majesteit en kracht vulden de tempel met rook. Niemand kon de tempel 
binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een einde was 
gekomen. (Op. 15:8)

Letterlijk: En de tempel werd gevuld met rook door de glorie van God en zijn 
kracht, en niemand kon de tempel binnengaan, totdat de zeven slagen van de 
zeven engelen tot voleinding waren gebracht.

Onderweg naar het eindtoneel
Inmiddels hebben wij een behoorlijk aantal oordelen uit de komende tijd 
van de grote verdrukking gezien. Het is te veel en te afschrikwekkend om ze 
nog een keer te noemen. Maar...

Er komt nog een hele serie oordelen. Ze zijn in de volgende hoofdstukken 
beschreven. Ze eindigen als de Here Jezus terugkeert naar de aarde om al 
Gods vijanden, Zijn vijanden en Israëls vijanden op een vernietigende wijze 
te verslaan. Daarbij is het opmerkelijk om te zien, dat Israëls vijanden ook de 
vijanden van God en van de Here Jezus zijn. Wat een zegen, dat wij als gelo-
vigen aan de goede kant staan!

Aan het eind van dit boek komt ook de zegen voor Israël in de vorm van het 
Messiaanse vrederijk. En de zegen voor alle gelovigen, bij het aanbreken van 
de nieuwe aarde. Zo houdt God toch de hele wereld in Zijn hand!

Onze toekomst als gelovigen
Wat een genade is het om te mogen weten, dat wij als gelovigen beslist niet 
onder dit Goddelijke oordeel zullen vallen. Wie in de Here Jezus gelooft , 
heeft  (nu reeds!) eeuwig leven en komt niet in het oordeel, omdat hij nu al 
overgegaan is vanuit de duisternis naar Gods licht. Vgl. Johannes 3:36 en 
5:24.
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27  – SCHALEN MET GODS TOORN

Openbaring 16:1-15

Zes schalen
1 Toen hoorde ik een luide stem uit de tempel komen die tegen de zeven enge-
len zei: ‘Ga nu! Giet de zeven off erschalen met Gods woede leeg op de aarde!’ 
2 De eerste engel ging weg en goot zijn off erschaal leeg over de aarde. Alle 
mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kre-
gen kwaadaardige en pijnlijke zweren. 
3 De tweede engel goot zijn off erschaal leeg over de zee. Het water werd bloed, 
als het bloed van een dode, en alle wezens die in zee leefden kwamen om. 
4 De derde engel goot zijn off erschaal leeg over rivieren en waterbronnen, en 
het water werd bloed. 5 Ik hoorde de engel van al het water zeggen: ‘Recht-
vaardig bent u, de heilige, die is en die was, omdat u op deze manier straft . 6 
Bloed van heiligen en profeten hebben zij vergoten, en bloed laat u hen drin-
ken. Ze hebben het verdiend.’ 7 Ik hoorde het altaar antwoorden: ‘Ja, Heer, 
onze God, Almachtige, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig.’ 
8 De vierde engel goot zijn off erschaal leeg over de zon, waardoor ze de men-
sen kon verbranden met haar vuur. 9 De grote hitte verzengde de mensen en 
ze lasterden de naam van God, die macht heeft  over deze plagen. Ze toonden 
geen berouw en bewezen hem geen eer.
10 De vijfde engel goot zijn off erschaal leeg over de troon van het beest. Zijn 
rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn. 11 
Ze lasterden de God van de hemel, vanwege hun pijn en hun zweren, en ze 
braken niet met het leven dat ze leidden.
12 De zesde engel goot zijn off erschaal leeg over de grote rivier de Eufraat. 
De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koningen uit het oosten. 
13 Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de 
mond van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de 
vorm van kikkers. 14 Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en 
eropuit gaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de 
grote dag van de almachtige God.
15 ‘Ik kom onverwacht als een dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft  en zijn kle-
ren aanhoudt: hij hoeft  niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te scha-
men. (NBV)
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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. 
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. 
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. 
4 En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en het 
water) werd bloed. 5 En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaar-
dig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. 
6 Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij 
hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend! 7 En ik hoorde 
het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en 
rechtvaardig. 
8 En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de men-
sen te verzengen met vuur. 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. 
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, 11 en zij lasterden de 
God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeer-
den zich niet van hun werken. 
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. 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; 
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. 
15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, op-
dat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. (NBG)

Johannes kijkt nog steeds naar de hemel, zoals wij in hoofdstuk 15 zagen. 
Hij ziet nog steeds de tempel in de hemel. Uit de tempel klinkt nu een stem, 
terwijl niet gezegd wordt van wie die stem is. Wij gaan niet raden wie het 
zou kunnen zijn die hier sprak. Er zijn uitleggers die menen dat de tempel 
zelf sprak. Anderen denken dat alleen God nu nog in de tempel was en dat 
het dus God moet zijn die sprak. De stem geeft  opdracht aan de zeven en-
gelen die met hun schalen gevuld met de toorn van God gereed staan. Elke 
schaal heeft  een eigen oordeel. Deze oordelen worden ‘uitgegoten’, dat wil 
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zeggen, dat ze niet druppelsgewijs over de aarde en over de mensen komen, 
maar telkens in grote ellendige volheid over de aarde en de mensen zullen 
worden uitgestort!

Deze schalen roepen herinneringen op aan het werk van de priesters bij het 
brandoff eraltaar. Daar goten, eigenlijk “smeten” de priesters het bloed uit 
de schaal tegen de vier hoeken van het altaar. In tabernakel en tempel was 
dit uitgieten om verzoening te krijgen. In Openbaring 16 is het doel: straf 
en oordeel. De engelen ‘smijten’ het oordeel naar beneden! De verschillende 
oordelen in dit hoofdstuk roepen herinneringen op aan de plagen van Egyp-
te en aan eerdere oordeels-aankondigingen in de Openbaring.

De eerste schaal
Nadat de schaal is uitgegoten, komen er boze en kwaadaardig gezwellen 
onder de mensen. Wij zagen al eerder dat er een overeenkomst is tussen de 
oordelen van God in het boek Openbaring en de plagen in Egypte. Hier is 
een overeenkomst met de zesde plaag in Egypte waarbij zweren en puisten 
uitbraken. Bij die plaag in Egypte werden alleen de Egyptenaren getroff en. 
Nu worden alleen zij die het teken van het beest hebben en het beeld aanbid-
den, getroff en. Je zou bijna zeggen, dat het teken van het beest een etterig 
gezwel zal worden op hun lichaam.

De medische kennis staat in onze tijd op een hoog peil. Aangenomen mag 
worden dat deze kennis in snel tempo zal vermeerderen. Vanuit die optiek 
bezien is het vreemd, dat er in de tijd van de grote verdrukking toch geen 
genezing mogelijk blijkt te zijn voor de mensen die door deze plaag getroff en 
zijn. De vraag kan gesteld worden om wat voor gezwellen het zal gaan. Het 
roept een herinnering op aan de zesde plaag in Egypte ten tijde van Mozes:

De HEER zei tegen Mozes en Aäron: ‘Neem allebei een handvol as uit een 
oven, en laat Mozes dat dan voor de ogen van de farao in de lucht gooien. 
Overal in Egypte zal het als fi jn stof neerdwarrelen en bij mens en dier ontste-
kingen veroorzaken waardoor ze etterende puisten krijgen.’ Dus haalden ze 
as uit een oven en dienden zich bij de farao aan. Toen Mozes de as in de lucht 
wierp, kwamen mensen en dieren onder de etterende puisten te zitten. (Exo-
dus 9:8-10)

Als wij vanuit de kennis van vandaag hierover spreken, zeggen wij: er zaten 
waarschijnlijk sterke kankerverwekkende stoff en in dat roet en er was daar-
door een zeer sterke luchtvervuiling die kanker veroorzaakte bij de mensen 
die de vuile lucht ingeademd hadden.
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Wij weten uit onze dagen hoe asbest kanker kan veroorzaken. Wij weten 
ook hoe atoombommen en atoomproeven veel ernstige kankerpatiënten te-
weeggebracht hebben. De stralingsdood is hier niet ondenkbaar. Leukemie, 
huidziekten en schildkliergezwellen horen bij atoomstraling. Nu al is er zo-
veel radio-activiteit in de wereld, dat zeer waarschijnlijk als gevolg daarvan, 
het aantal kankerpatiënten ook enorm gestegen is. 

De tweede schaal
Bij de tweede schaal verandert het water van de zee in bloed. Dit herinnert 
aan de eerste plaag in Egypte toen het water van de Nijl en de kanalen in 
bloed veranderde. Vissen en andere waterdieren kunnen niet leven in bloed. 
Er zal een massale sterft e komen van vissen en andere dieren in het water. 
Dit wordt een enorme slachting met als gevolg een enorme stank van alle 
dode dieren die komen boven drijven. Het bloed in de zee zal stinken als 
het bloed van een dode. Dat is vuil, stinkend, stollend bloed dat er als drab 
uitziet. Het wordt een milieuramp van enorme omvang.

Terwijl bloed in de Bijbel getoond wordt als de drager van het leven, wat in 
de medische wereld ook bekend is, zal bloed nu de bode van de dood zijn 
geworden. Om dit te kunnen begrijpen is het verstandig om te kijken naar 
de beschrijving zoals dit oordeel in de tijd van Mozes zijn uitwerking had:

Daarom – zo zegt de HEER zal hij u laten zien wie hij is. Ik zal met deze staf 
op het water van de Nijl slaan, en dat zal dan in bloed veranderen. De vissen 
gaan dood en de rivier zal zo gaan stinken dat de Egyptenaren het wel zullen 
laten nog van het water te drinken. Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Zeg tegen 
Aäron dat hij zijn staf geheven houdt boven het water van Egypte, boven rivie-
ren, kanalen en moerassen, boven elke plaats waar water is. Overal in Egypte 
zal het water dan in bloed veranderen, tot in de houten en stenen waterbak-
ken toe.’ Mozes en Aäron deden wat de HEER hun opdroeg. Voor de ogen van 
de farao en zijn hovelingen hield Aäron zijn staf geheven boven de Nijl en 
sloeg ermee op het water, en toen veranderde het Nijlwater in bloed. De vissen 
gingen dood en de rivier stonk zo dat de Egyptenaren er niet meer uit konden 
drinken. Overal in Egypte was bloed. (Exodus 7:17-21)

Er wordt niet vermeld welke zee hier in Openbaring 16:3 bedoeld wordt. Is 
het de Middellandse zee of de Perzische Golf of een andere zee in het Mid-
den Oosten? Het water was al bitter (alsem) geworden, zo had Openbaring 
8:10,11 ons laten weten, waardoor velen gestorven waren. Nu wordt het nog 
erger!
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De derde schaal
De derde engel komt en giet zijn schaal leeg over de rivieren en de water-
bronnen, die nu ook allemaal in bloed veranderen. Terwijl bij de tweede 
schaal het oordeel kwam over het zoute water, komt het nu over het zoete 
water. Drinkwater is nu veranderd in bloed. Er zal bloed uit de kranen in de 
huizen komen. Bloed, overal bloed! Dit wordt een enorme milieuramp.

De volgelingen van de antichrist hebben veel onschuldig bloed vergoten alsof 
het water was. Nu krijgen zij bloed te drinken alsof het water is. Plaatsen wij 
dit gebeuren naar onze tijd, dan kan dit toegepast worden op de terroristen 
van de islam, die duizenden en duizenden christenen zeer wreed vermoord 
hebben. Waarom kan het ook niet toegepast worden op allen die beestach-
tig Joden vermoord hebben? Waarom kan het ook niet toegepast worden op 
allen die beestachtig ongeboren kinderen in de buik van hun moeder ver-
moord hebben of hebben laten vermoorden (abortus)?

Intermezzo
In de verzen 5-7 hebben wij een intermezzo. Er is sprake van twee engelen, 
die allebei een speciale functie hebben. De derde engel is ‘de engel van al het 
water’. In Openbaring 7:1 was al sprake van de engelen van de vier winden 
en in 14:18 de engel die zeggenschap heeft  over het vuur. Hier is eerst sprake 
van de engel die de macht en het toezicht heeft  over de wateren. Deze engel 
is mede verantwoordelijk voor het oordeel dat het water getroff en heeft . Hij 
verklaart dat dit oordeel een rechtvaardige daad van God is geweest. 

Waarom rechtvaardig? Wel, de volgelingen van het beest hebben het bloed 
van heiligen en profeten vergoten. Nu worden zij zelf getroff en door het 
bloed. Zij moeten dit bloed zelfs drinken, volgens vers 6. U denkt dat ze geen 
bloed zullen drinken? Als er niets anders dan bloed is om te drinken, en je 
hebt dorst en wilt niet sterven, wat drink je dan? Bloed! Nu komt in vers 7 de 
stem van de engel van het altaar, die ook verklaart dat dit oordeel van God 
rechtvaardig was. Er staat niet bij welk altaar bedoeld wordt. Mogelijk het 
reukoff eraltaar in de hemel, waar de zielen schuilen.

De vierde schaal
Vóór het intermezzo werden de schalen achtereenvolgens uitgegoten over de 
aarde, de zee en de rivieren en waterbronnen. In de taal van vandaag zouden 
wij zeggen: over de waterleidingmaatschappijen. Nu giet de vierde engel zijn 
schaal uit over de zon. Het gevolg is dat er een verzengende hitte ontstaat. 
Deze hitte zal zó erg zijn, dat de mensen op aarde erdoor zullen verbranden. 
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Terwijl wij in hoofdstuk 8 vers 12 hoorden dat de zon, de maan en de ster-
ren verduisterd zouden worden en er dus minder licht op aarde zou zijn en 
dus ook minder warmte, is het nu net andersom. Het wordt haast onhoud-
baar warm op aarde. De zonnestralen zullen branden als vuur. Dit oordeel 
komt als een straf van God. Terwijl in een eerdere tijd in de periode van de 
grote verdrukking de aarde zal afk oelen, zal hij in een volgende periode juist 
opwarmen.

Wat doen wij als het erg warm is? Dan drinken wij wat extra en zoeken ver-
koeling in de zee, een rivier, een meer e.d. Maar als er alleen bloed te drin-
ken is, wat doe je dan? Als het meer gevuld is met bloed zoek je dan daar je 
verkoeling? Ik denk het niet. Toch zullen er mogelijk mensen zijn die liever 
verkoeling in bloed zoeken dan helemaal geen verkoeling hebben. Maar... 
bedenk dat deze wateren ook opgewarmd zullen worden! En moet je een 
glas bloed drinken om af te koelen? Walgelijk. 

De mensen zullen waarschijnlijk beseff en dat deze hitte een straf van God 
is. Daarom zullen zij God lasteren. Het kan ook zijn dat de ongelovigen op 
aarde de straf niet zien als afk omstig van God, maar dat zij gewoon bij der-
gelijke narigheid Gods Naam aanroepen en Hem vervloeken. Zij komen in 
ieder geval niet tot inkeer. Zoals de farao van Egypte moest weten dat de 
plagen in zijn land straff en van God waren en hij toch niet tot inkeer kwam, 
zo zullen de mensen tijdens dit oordeel in de tijd van de grote verdrukking 
niet tot inkeer komen. Ze hebben dan geen berouw over hun zonden en ze 
keren zich ook niet tot God. 

De vijfde schaal
Bij de vijfde schaal zou je bijna zeggen, er vindt een precisiebombardement 
plaats. De schaal wordt heel precies alleen uitgegoten over de troon van het 
beest. Iemand noemde deze troon ‘het zenuwcentrum van zijn heerschappij’. 

De uitwerking van dit precisiebombardement raakt echter de gehele wereld. 
Het hele koninkrijk van het beest wordt verduisterd. De pijn die er al was als 
gevolg van de vierde schaal, zal blijven. De mensen zullen van pijn op hun 
tong bijten (NBV) of op hun tong kauwen (NBG). Dat is een spreekwoord 
dat wijst op hevige pijn, zoals wij ook kunnen zeggen: op je tong bijten van 
de pijn. Als er duisternis over de aarde komt, zal er geen elektrisch licht in 
de huizen zijn. Dan zullen de straatlantaarns niet branden. Dan is er geen 
echt sociaal leven meer mogelijk. Mensen kunnen dan ook haast niet meer 
zonder vrees ‘s avonds over straat gaan. Dit herinnert aan Egypte:



338

De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit naar de hemel, dan komt er duis-
ternis over Egypte, een duisternis zo dicht dat ze tastbaar is.’ Mozes strekte 
zijn arm uit naar de hemel, en toen was heel Egypte in diepe duisternis ge-
huld, drie dagen lang. Drie dagen lang konden de mensen elkaar niet zien en 
kon niemand een stap verzetten. (Exodus 10:21-23)

Deze situatie doet denken aan de woorden van de profeet Jesaja:

Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar 
fl uisterende en mompelende waarzeggers te luisteren – elk volk raadpleegt 
toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden? –, ga dan 
alleen af op dit onderricht, op mijn getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze 
woorden, waartegen geen bezwering bestand is. Moedeloos en hongerig zullen 
de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede 
de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de grond, 
maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht 
overal. (Jesaja 8:19-22)

De pijn en de zweren die al bij eerdere schalen gekomen zijn, zijn er nog 
steeds. Alles is echter heviger en erger geworden. En de mensen blijven God 
lasteren en bekeren zich niet!

De zesde schaal
Er volgt opnieuw een precisiebombardement; nu op de rivier de Eufraat. 
Het lijkt wel alsof door verzengende hitte ineens al het water uit de rivier 
opdroogt of verdampt. Zoals de Israëlieten na hun vertrek uit Egypte ont-
dekten, dat God een pad door de Schelfzee gemaakt had (Exodus 14:22) en 
zoals 40 jaar later hun kinderen ontdekten dat God een pad door de Jordaan 
gemaakt had (Jozua 3:17), zo zal er nu een pad door de Eufraat komen.

Al eerder hoorden wij over vier speciale ‘oorlogsengelen’ – beter gezegd: oor-
logsdemonen – die bij de Eufraat gebonden werden gehouden. Dit hoorden 
wij bij de zesde bazuin. Toen lazen wij: 

Toen blies de zesde engel op zijn bazuin. Uit de vier horens van het gouden 
altaar dat voor God staat, hoorde ik een stem die tegen de zesde engel met de 
bazuin zei: ‘Maak de vier engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gevan-
gen zitten.’ De vier engelen werden losgemaakt; ze waren gereedgehouden om 
juist op dit uur van deze dag, in deze maand van dit jaar, een derde deel van 
de mensen te doden. (Op. 9:13-15)
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De profeet Jesaja had ook al gesproken over de Eufraat:

Dan zal de HEER de zeearm van Egypte splijten; de Eufraat bedwingt hij 
met zijn machtige adem, hij slaat het water uiteen in zeven beken waar men 
droogvoets door kan gaan. Zo baant hij de weg voor wat er in Assyrië van zijn 
volk nog overbleef, zoals eens voor Israël, toen het wegtrok uit Egypte.
Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij ge-
weest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. (Jesaja 11:15-12:1)

Als de rivier de Eufraat komt droog te liggen, is de bedding van de rivier een 
pad voor volken en legers om er doorheen te trekken. Zo wordt hier in vers 
12 gezegd dat de koningen van de opgang van de zon, dat is: de koningen die 
uit het Oosten komen, een pad hebben om te reizen. 

Wat komen de koningen uit het Oosten doen? 

1. Zij kunnen komen om – zoals geprofeteerd was – in Jeruzalem de Here 
God te aanbidden. Er zijn mensen die menen dat dit de bedoeling is van 
die koningen. Dan zullen er dus tóch mensen aan het eind van de grote 
verdrukking tot inkeer komen, terwijl wij juist steeds lezen, dat dit niet 
het geval zal zijn.

2. Anderen menen, dat zij komen om de verstrooide Joden uit hun landen 
naar Israël te brengen. Men verwijst hierbij naar Jesaja 60:3,4,9, maar ik 
kan het bewijs hiervoor niet in deze teksten ontdekken. Wel weet ik dat 
er een Joodse wijsheid is die zegt dat de ballingen uit het 10 stammenrijk 
verdwenen zijn naar het land Arzareth, dat op een afstand van anderhalf 
jaar te voet reizen vanaf Jeruzalem ligt (Ezra 4). Om terug te keren moe-
ten zij de Eufraat oversteken waarbij aangetekend is, dat God zal zorgen 
voor een droge rivierbedding.
Deze verloren stammen zouden dan wonen in het noordoosten van In-
dia, in de grensstreek met Birma. Inderdaad is nu al een aantal van deze 
verloren mensen uit dit gebied teruggehaald naar het land Israël. Overi-
gens gingen de Joden er altijd van uit dat de verloren 10 stammen zich 
juist ook in Afghanistan, Tibet en China zouden bevinden.

3. Zij zullen komen om Israël aan te vallen en te vernietigen. Zij zullen 
onderweg zijn naar Armageddon, waarover in het tweede deel van Open-
baring 16 geschreven is. Opmerkelijk is dat verschillende van deze rijken 
in het Oosten iets kenmerkends uit het boek Openbaring hebben. Japan 
heeft  een opgaande zon in zijn vlag. Het oude China had een draak in 
zijn wapen.
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Behalve de koningen en de volken uit het Oosten, zullen de vorsten met hun 
legers komen uit de gehele bewoonde wereld: 

Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en erop uitgaan om alle 
koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de 
almachtige God. (16:14)

Al deze volken zullen naar Israël gaan om daar de slag bij Armageddon te 
strijden. 

Er komen weer demonen
Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de 
mond van de valse profeet drie onreine geesten te voorschijn kwamen in de 
vorm van kikkers. Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en erop 
uitgaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote 
dag van de almachtige God. (Op. 16:13,14)

‘De draak’ is de duivel. ‘Het beest’ is het beest uit de zee, de antichrist. ‘De 
valse profeet’ is het beest uit de aarde. Hier wordt dit beest voor de eerste 
keer ‘de valse profeet’ genoemd. Zie ook Openbaring 19:20 en 20:10.

Uit de mond of de bek van satan, de antichrist en de valse profeet komt een 
demon, een onreine geest. Deze onreine geesten worden beschreven zoals dit 
in de tijd van de Bijbel vaker gebeurde: als kikvorsen. Deze kikvorsen zijn 
dus geen gewone dieren, maar demonische wezens. Ze worden weliswaar 
‘kikvorsen’ genoemd, maar zij zijn ‘geesten van demonen’ (16:14). 

Deze demonen hebben een bijzondere opdracht. Zij moeten alle koningen 
van de gehele aarde verzamelen om ten strijde te trekken op die grote Dag 
des Heeren, de grote verdrukking. Hoewel er niet bij staat dat zij ten strijde 
moeten trekken tegen Israël, moet dat wel het geval zijn, want wij komen 
hen in vers 16 tegen in Israël in de vlakte van Megiddo! Hier gaan zij hun 
defi nitieve ondergang tegemoet.

Nu zal Jezus komen!
Hoewel wij in Openbaring 20 een wat uitgebreidere beschrijving hebben van 
de komst van de Here Jezus naar de aarde, wordt nu al meegedeeld dat Hij 
zal komen als de volken naar Armageddon gereisd zijn. De komst van de 
Here Jezus zal ineens, heel plotseling en onverwacht, plaats hebben. Daarom 
heet het: Hij komt als een dief.
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Daarom worden wij vanuit deze verzen over de grote verdrukking opgeroe-
pen om ons nu al gereed te maken, omdat de Here Jezus ook voor ons komt 
als een dief in de nacht. Daarom moeten wij nu al zorgen ‘goed gekleed’ te 
zijn! Dit vers doet ons denken aan de gelijkenis van de waakzame knechten:

35 Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 36 en wees als 
knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft , 
zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. 37 Gelukkig de 
knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft . Ik verzeker jullie: hij 
zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. 38 Gelukkig 
degenen die hij zo aantreft , ook al komt hij midden in de nacht of kort voor 
het aanbreken van de dag. 39 Besef wel: als de heer des huizes had geweten 
op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten 
inbreken. 40 Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een 
tijdstip waarop je het niet verwacht.’ 41 Petrus vroeg: ‘Heer, is deze gelijkenis 
alleen voor ons bedoeld of voor iedereen?’ 42 De Heer antwoordde: ‘Wie is die 
betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn 
knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? 43 Gelukkig de 
dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. 44 Ik verzeker jullie: hij 
zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. 45 Maar als die dienaar bij zichzelf 
zegt: Mijn heer komt maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat 
slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, 46 dan komt de heer van die dienaar op 
een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en 
dan zal hij hem straff en met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen 
doen ondergaan. 47 De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbe-
reidingen treft  en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te ver-
duren krijgen. (Lucas 12:35-47)

Als je bezoek verwacht, moet je zorgen dat je op tijd aangekleed bent om het 
bezoek te ontvangen. Die gedachte wordt hier gebruikt voor de komst van de 
Here Jezus.
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28 – HARMAGEDON

Openbaring 16:16

De laatste wereldoorlog
En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt 
Harmagedon. (NBV)

Ze brachten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet. 
(NBG)

We kijken slechts naar één vers: Openbaring 16:16. Na de mededeling dat de 
Here Jezus zal komen als een dief, volgt meteen het slotwoord over de zesde 
schaal van de toorn van God die uitgegoten zal worden over het Midden-
Oosten, daar waar de Eufraat is. Het is niet ‘zomaar’ een slotwoord. Het 
spreekt van het meest heft ige oordeel dat van Godswege over de aarde zal 
komen.

‘Armageddon’ is een begrip geworden waarmee een laatste grote wereldoor-
log bedoeld wordt.

Het boek Openbaring beschrijft  in de hoofdstukken 6-19 de grote verdruk-
king, die eindigt met een grote ‘wereldbrand’; een opstand van alle volken 
tegen God en de Joodse Messias. Aangezien God en de Here Jezus in die tijd 
niet zichtbaar op aarde zijn, wordt hier bedoeld dat de strijd zal zijn tegen 
Israël om zó Israëls God en Israëls Messias te bevechten.

Waarom is de strijd tegen Israël?
In de eerste plaats moeten wij ons realiseren dat er een onverklaarbare diepe 
haat tegen Israël leeft  bij velen op aarde; zowel bij individuele mensen als 
bij hele volken. Die haat valt niet te verklaren. Die is er gewoon, ook onder 
christenen. Die wereldwijde haat is alleen te begrijpen als u weet dat die uit 
de koker van satan komt, die juist Israël haat omdat dit volk de Redder der 
wereld heeft  voortgebracht, terwijl satan zelf ‘de mensenmoordenaar van den 
beginne’ is (Johannes 8:44 NBG):

Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is 
vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, om-
dat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een 
aartsleugenaar, de vader van de leugen.
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Een oordeel van God over de vijandige volken
Bij dit oordeel gaat het niet meer over het lijden van zon, maan en sterren, 
het lijden van zeeën en rivieren, het lijden van allerlei mensen uit de wereld, 
maar nu gaat het over het lijden van het Joodse volk, waarbij de volken van 
de hele aarde betrokken zijn. Om tot een eindafrekening van alle vijandige 
volken te kunnen komen, wordt het volk Israël als een pion op het grote 
schaakbord van God neergezet. Israël moet meewerken en meelijden om de 
vijandige volken een onvoorstelbare slag te laten lijden die door God Zelf 
uitgedeeld zal worden. Om die volken te kunnen slaan, zal Israël ook de no-
dige klappen moeten incasseren.

Er is veel dwaze en verdwaasde christenen, die geen enkel begrip hebben 
van de relatie tussen God, de Here Jezus, de Gemeente en het volk Israël. 
Deze christenen hebben zo onvoorstelbaar weinig Bijbelkennis, dat zij rustig 
en durven zeggen: „Ik heb niks met Israël.” Als je niks met Israël hebt, heb 
je iets gemeen met de volken op aarde. Die hebben ook niks met Israël. Je 
hebt dan wel iets van God over je heen geroepen: God zal het je zeer kwalijk 
nemen en je voor die houding straff en! Niet voor niets sprak de Here Jezus 
ook over de vraag hoe wij als christenen omgaan met Zijn Joodse broeders 
(Mattheüs 25:31-46). 

Als je weet dat je door Abraham en in de Here Jezus verbonden bent met 
Israël en je handelt daarnaar, dan zullen God en de Here Jezus je daarvoor 
zegenen. Als je dit afwijst en niet door Abraham en niet in de Here Jezus 
verbonden wilt zijn met Israël en je ook daarnaar handelt, dan zullen God 
en de Here Jezus je daarvoor straff en! Dit spreekt God tegen Abraham in 
Genesis 12:3:

Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken 
op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. (NBV)

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u 
zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. (NBG)

De volken worden verzameld
Nu komt de mededeling dat God alle volken op aarde – dus niet alleen de 
volken die zullen komen van over de Eufraat – in Israël zal verzamelen om 
tegen hen ten strijde te trekken. Hier zal God de wegen van het satanische 
drietal dat onder de leiding van de satan staat, besturen. Terwijl het lijkt 
alsof de duivel de volken ophitst om tegen Israël ten strijde te trekken, is het 
God die satan het bevel hiertoe gaf.
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Een belangrijke vraag
Het gaat in het boek de Openbaring over de Eufraat en over Babylon. Zodra 
het over Babylon gaat, zeggen bijna alle uitleggers van de Schrift  dat daar-
mee de stad Rome bedoeld wordt. Zodra het echter over de Eufraat gaat, 
zeggen zij niet dat hiermee de rivier de Tiber bij Rome bedoeld wordt, maar 
dat hiermee de Eufraat in het Midden-Oosten bedoeld wordt. Is het maken 
van een dergelijke scheiding niet vreemd?

Als met de Eufraat toch de rivier bij Babylon bedoeld wordt, dus de rivier in 
het Midden-Oosten, dan moet met Babylon toch ook het land in het Mid-
den-Oosten bedoeld zijn en niet Rome? Als wij dit overdenken zal het ons 
niet moeilijk vallen om bij de volgende twee hoofdstukken niet aan Rome 
te denken, maar aan het letterlijke Babylon in het Midden-Oosten. Tevens 
brengt ons deze opvatting veel dichter bij de huidige gebeurtenissen. Babel is 
de oude vijand van de Joden. Het is de vijand van de Joden uit het verleden. 
Het is de vijand van de Joden in het heden en van de Joden in de toekomst!

Twee ‘heren’ met elkaar in strijd
In dit vers gaat het over de Goddelijke Heer – Jezus – die ten strijde zal trek-
ken tegen de duivelse heer, satan. De komende Koning die zal regeren in het 
1000-jarig Messiaanse vrederijk – Jezus – trekt ten strijde tegen de vertrek-
kende heerser van de aarde – satan – die niet vrijwillig vertrekt, maar als 
verslagen vijand zal vertrekken. Later zullen wij van deze opmars van de 
vijandige volken het volgende horen: 

Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden 
verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. 
(Op. 19:19)

Hier gaat in vervulling wat in Openbaring wordt aangekondigd:

Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag 
over aan het beest. Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen 
overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebeho-
ren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw. (Op. 17:13,14)

Deze oorlog was aangekondigd
Deze oorlog zal anders zijn dan alle oorlogen die ooit gevoerd zijn. Deze ko-
mende oorlog zal nadrukkelijk gestreden worden tegen God en de Messias, 
het Lam. Deze strijd is ook in Psalm 2 aangekondigd: 
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Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. 
De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen 
tegen de HEER en zijn gezalfde: ‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun 
boeien bevrijden.’ Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. (Psalm 
2:1-4)

Deze strijd wordt door het persoonlijk ingrijpen van de Here Jezus beëin-
digd. 

Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net 
als weleer. (Zacharia 14:3)

In onze tijd zien we al tientallen jaren hoe bijna alle volken op aarde zich 
bemoeien met Israël en zich vijandig tegenover Israël opstellen. Na de tweede 
wereldoorlog hadden de mensen eerst medelijden met de Joden. Nu worden de 
Joden gezien als onderdrukkers van het Palestijnse volk, terwijl mensen geen 
oog meer hebben voor het feit, dat de Arabieren Israël van de kaart willen ve-
gen. Niet alleen de islamitische Arabieren zullen bij deze strijd betrokken zijn, 
ook de Europese Unie en veel andere volken en staten. Ja, wij zijn onderweg 
naar deze laatste strijd van de volken tegen God.

De veroorzakers van de slag bij Armageddon
1. God Zelf is degene die de legers zal oproepen om naar Armageddon te 

komen.

2. God zal hierbij gebruik maken van demonen.

Johannes zag drie boze geesten, demonen, die eruit zagen als kikvorsen. Ze 
kwamen uit de mond van de draak, het beest en uit de mond van de valse 
profeet. Hoe moet de Bijbel demonen uitbeelden? Wat moest God aan Jo-
hannes laten zien om hem duidelijk te maken dat het hier over demonen 
ging? God beeldde dit uit door middel van kikvorsen.

Het demonische drietal
De draak is satan, de grote tegenstander van God. Je kunt hem de satanische 
godheid noemen. Het beest is de politieke leider van de eindtijd, de president 
of voorzitter van de Verenigde Naties. Hij is de grote opponent van de Mes-
sias. Hij is de valse messias, de antichrist. De valse profeet is de antigeest.

Deze drie zullen hun vertegenwoordigers eropuit zenden om de hele wereld 
te mobiliseren tegen Israël. Het lijkt wel of er een uitstorting van demonen 
op aarde plaats zal hebben. De demonen zullen alle regeringsleiders beïn-
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vloeden, zodat die zich zullen scharen achter het plan en achter het besluit 
om Israël genadeloos te straff en voor zijn halsstarrigheid.

In deze strijd zullen blijkbaar geen volken de kant van Israël kiezen. Zelfs zal 
geen land blijkbaar neutraal blijven. De drie boze leiders zullen alle volken 
oproepen. We kunnen zeggen, dat hier de troepen van de geallieerde legers 
bijeen zullen zijn. We kunnen hen ook de troepen van de Verenigde Naties 
noemen.

Enkele belangrijke vragen
• Waarom spreken wij over Armageddon en noemt Openbaring 16:16 

deze plaats Harmagedon?

• Wat gaat op deze plaats gebeuren?

• Waar ligt deze plaats?

• Waarom zal de strijd juist op deze plaats gevoerd worden?

Armageddon of Harmagedon?
Openbaring 16:16 zegt, dat Harmagedon de Hebreeuwse naam is van de 
plaats waar de koningen der aarde zich in de eindtijd zullen verzamelen in 
hun strijd tegen Israël en zijn (komende) Messias.

Er zijn verschillende mogelijkheden
Als wij het Hebreeuwse woord bekijken, dan herkennen wij de eerste drie 
letters – har – als het Hebreeuwse woord voor berg. Het Hebreeuwse woord 
zou dan ‘berg van Magedon’ kunnen betekenen. Wij kunnen deze berg ech-
ter niet identifi ceren.

Meestal wordt uitgelegd dat hier bedoeld wordt ‘de berg van Megiddo’. Me-
giddo is een plaats in het Noorden van Israël. Megiddo ligt 35 km ten zuid-
oosten van Haifa. Het ligt ook aan de zuidkant van de vallei van Jizreël, die 
aan de kust bij Haifa en de Karmel begint en doorloopt tot aan de Jordaan. 
Er is bij Megiddo echter geen berg, maar juist een grote open vlakte. Deze 
vlakte wordt weer wel gefl ankeerd door bergen. In het Westen ligt de Kar-
mel, in het Noorden ligt de Hermon en in het Oosten ligt de Tabor. 

De naam vertaald
Men heeft  het woord ‘megiddo’ vertaald en dan gelezen dat het hier gaat over 
‘de berg waar neergehouwen, afgesneden, gedood’ zal worden. Je zou – als 
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je het een beetje vrij vertaalt – kunnen zeggen dat het hier gaat over de berg 
van het laatste oordeel. Als wij dit woord lezen als ‘de berg van Megiddo’, 
denken wij niet aan een berg van Megiddo, want die is er niet, maar aan de 
vlakte van Jizreël bij Megiddo, waar in het verleden veel oorlogen gestreden 
zijn. Nebukadnezar trok hier ten strijde, evenals Napoleon en vele anderen.

De profeet Ezechiël vertelt over de oorlog aan het eind der tijden en spreekt 
dan over Gog. Van deze Gog zegt hij: 

Bereid je voor, maak je gereed om die hele menigte die zich bij je heeft  aange-
sloten aan te voeren. Over lange tijd, in de verre toekomst, zul je bevel krijgen 
om op te trekken tegen een land dat zich nog maar net van de oorlog hersteld 
heeft , tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen 
van Israël, die lange tijd verlaten zijn geweest. Teruggekeerd leeft  het daar 
zonder zorgen. (Ez. 38:7,8)

Het gaat over de ‘bergen’ van Israël. Het gaat ook over bergen en oordelen 
zoals wij in het boek Openbaring zagen: 

De vissen in de zee, de vogels aan de hemel, de wilde dieren, alles wat op het 
land rondkruipt en alle mensen op aarde zullen voor mij beven. Bergen zullen 
wegzinken, bergwanden neerstorten, stadsmuren in puin vallen. Op al mijn 
bergen zal ik het zwaard tegen Gog oproepen – spreekt God, de HEER en zijn 
mannen zullen elkaar met hun zwaard bestrijden. Ik zal Gog straff en met de 
pest en de dood, ik laat slagregens, hagelstenen, zwavel en vuur neerkomen 
op hem, op zijn troepen en al zijn bondgenoten. Ik zal mijn grootheid en mijn 
heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseff en dat 
ik de HEER ben. (Ez. 38:20-23)

Naast de bergen wordt bij Gog ook over valleien gesproken: 

Ik kom je halen, ik sleep je mee, ik laat je uit het uiterste noorden komen en 
breng je naar de bergen van Israël. Daar sla ik je boog uit je linkerhand en je 
pijlen uit je rechterhand. Op de bergen van Israël zul je sneuvelen, met al je 
troepen en je bondgenoten, en daar geef ik je ten prooi aan alle soorten roof-
vogels en aan de wilde dieren. Ook in het open veld zul je sneuvelen. Ik heb 
gesproken – spreekt God, de HEER. (Ez. 39:2-5)

Er is een andere uitleg mogelijk
Het boek Openbaring is in de Griekse taal geschreven. Het Grieks kent de 
letter h niet. Hij wordt wel uitgesproken en dat wordt aangegeven door een 
kommaatje boven de medeklinker. Als je niet let op dat kommaatje, staat er 
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dus eigenlijk Armageddon. Vandaar dat men steeds spreekt over Armaged-
don en niet over Harmagedon.

Weer anderen menen, dat Ar afgeleid is van het Hebreeuwse word ir dat 
‘stad’ betekent. Armageddon zou dan verwijzen naar de stad Megiddo. Er 
wordt ook gezegd dat ‘Armageddon’ betekent: ‘de heuvel van de slachter’.

Sommigen denken dat Armageddon een verminkte versie is van het He-
breeuwse Har Mo’ed, dat ‘berg van de verzameling’ betekent of ‘berg van de 
samenkomst’, zie Jesaja 14:13. Anderen denken dat het een verbastering is 
van het Hebreeuwse Har Migdo, dat ‘Gods vruchtbare berg’ betekent. Dan 
zou het verwijzen naar de berg Zion. Men denkt dit o.a. door de verwijzin-
gen in Openbaring 9:13; 11:14; 14:14-20; 16:12-16. Hierbij kan ook nog ge-
dacht worden aan Joël 2:1-3 en 3:16,17,21.

De meest aanvaarde gedachte
De meest aanvaarde gedachte is echter de volgende: Het woord Harmagedon 
is een samentrekking van twee Hebreeuwse woorden: har (wat ‘heuvel’ of 
‘berg’ betekent) en Megiddo.

Megiddo
Megiddo was eerst een Kanaänitische koningsstad. Jozua 12:21 vermeldt dat 
de koning van Megiddo door Jozua verslagen werd. Daarna vermeldt Jozua 
17:11-13 het volgende: 

Verder kreeg Manasse in het gebied van Issachar en Aser een aantal steden 
met de omliggende dorpen: Bet-San, Jibleam, Dor, met een deel van de kust, 
Endor, Taänach en Megiddo. Maar Manasse kon zich niet van deze steden 
meester maken; in dit gebied wisten de Kanaänieten zich te handhaven. Toen 
de Israëlieten sterker werden, legden ze de Kanaänieten herendienst op, maar 
ze konden hen niet verdrijven. (zie ook 1 Kronieken 7:29)

Deze woorden werden herhaald in het volgende boek Richteren: 

De stam Manasse heeft  zich niet meester gemaakt van Bet-San en Taänach 
en de omliggende dorpen. Ze verdreven ook de inwoners van Dor, Jibleam en 
Megiddo en de omliggende dorpen niet; in dit gebied handhaafden de Ka-
naänieten zich. Toen de Israëlieten sterker werden, legden ze de Kanaänieten 
herendienst op, maar ze verdreven hen niet. (Richteren 1:27,28)

De stad is in de loop der eeuwen meerdere keren verwoest. Op de puinhopen 
van de vorige stad werd steeds een nieuwe stad gebouwd.
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Megiddo in de geschiedenis van Israël
Wij kennen Armageddon niet alleen uit het boek Openbaring, maar ook uit 
het Oude Testament. 

Hier, aan de wateren van Megiddo, werden eens – toen Israël nog niet zo 
lang in Kanaän was (in de 12e  eeuw voor Christus) – de koningen van de 
Kanaänieten verslagen. Het lied van Debora getuigt ervan: Daar kwamen de 
koningen, de stadsvorsten van Kanaän. Zij streden bij Taänach, bij Megiddo, 
aan de oever van de stroom [dat is de Kison! Denk aan Elia], maar er viel 
voor hen geen zilver buit te maken. (Richteren 5:19).

 bij Megiddo streed Gideon tegen de Midianieten.

 bij Megiddo streed Saul tegen de Filistijnen.

 bij Megiddo streed Josia tegen farao Necho.

Aangenomen wordt dat de stad Megiddo pas door koning David buit ge-
maakt is op de Kanaänieten. Later was het ook nog een strategische Egyp-
tische basis. Ten tijde van koning Salomo was Megiddo de hoofdstad van 
Salomo’s vijfde belastingdistrict (1 Koningen 4:12). Salomo versterkte de stad 
(1 Koningen 9:15). In de 9e eeuw voor Christus bouwde koning Salomo hier 
een stallencomplex voor zijn paarden die de strijdwagens trokken. Hier stierf 
Ahazia nadat hij door de mannen van Jehu verwond was (2 Koningen 9:27). 
Koning Josia werd hier in 609 voor Christus in de strijd tegen farao Necho 
dodelijk gewond (2 Koningen 23:29,30; 2 Kronieken 35:22). 

De profetie van Zacharia
God heeft  het volgende aangekondigd: 

Op die dag maak ik de stamhoofden van Juda tot een fakkel in een takkenbos, 
tot een vonk in een korenschoof, zodat de vlammen om zich heen grijpen en 
de omringende volken verzengen. Jeruzalem zal blijven staan waar het staat. 
Eerst zal de HEER de dorpen van Juda de overwinning schenken, opdat de 
roem van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem niet groter 
zal zijn dan die van de Judeeërs. Maar de HEER zal tegelijkertijd de inwoners 
van Jeruzalem steunen: de zwakste onder hen zal op die dag sterk zijn als Da-
vid en het huis van David zal hen leiden alsof God zelf hen leidde, alsof er een 
engel van de HEER voor hen uit ging. 
Op die dag zal ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeru-
zalem belagen. Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal 
ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar 
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mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als 
bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet 
om een oudste zoon. Op die dag zal men in Jeruzalem zo luid weeklagen als er 
in de vlakte van Megiddo wordt geweeklaagd om Hadad-Rimmon. (Zacharia 
12:6-11)

In deze tekst van Zacharia wordt verwezen naar koning Josia, die in de strijd 
tegen farao Necho in het dal van Megiddo, omgekomen was. 

Tijdens de regering van Josia trok farao Necho van Egypte naar de Eufraat 
op om zich bij de koning van Assur te voegen. Koning Josia ging de farao 
tegemoet, maar werd bij het eerste treff en, in Megiddo, door hem gedood. 
(2 Koningen 23:29 en 2 Kronieken 35:22). Vanuit deze tekst in Zacharia 
12:11 kan men zonder moeite de sprong maken naar het Armageddon uit 
Openbaring 16:16.

Van koning Josia wordt getuigd, dat na David geen andere koning zo vroom 
was als hij. Het dal Megiddo herinnert aan Josia’s nederlaag en de lijken van 
de verslagenen door de hand van de Egyptenaren. Ze spreken ook als een 
profetie over de toekomstige strijd, zoals in Openbaring 16:16 vermeld. God 
zal dan daar al Zijn vijanden verzamelen en hen een verpletterende neder-
laag bezorgen.

In latere tijden zijn er ook nog oorlogen gestreden in de vallei van Jizreël, 
bij Megiddo. Napoleon streed hier tegen de Turken en versloeg hen (1799) 
en generaal Lord Allenby van Engeland versloeg hier eveneens de Turken 
(1918). Hij kreeg de titel Lord Allenby of Megiddo.

Maar...
Moeten wij Armageddon echt zoeken bij Megiddo? Welke betekenis heeft  
Megiddo in de huidige of in de toekomstige tijd? Niets, helemaal niets. Is 
het aannemelijk dat het woord Armageddon echt naar de vlakte val Jizreël 
verwijst? Eigenlijk niet! Is het aannemelijk of logisch dat de volken van de 
wereld zich zullen verzamelen voor bijvoorbeeld een tankslag in deze vallei? 
Ook niet. Luister naar wat in het verband van de laatste strijd door de Bijbel 
voorzegd was door de profeet Joël:

Laat de volken aantreden, laat ze optrekken naar de vallei van Josafat; daar 
zal ik mijn oordeel over hen vellen... Dichte drommen bijeen in de vallei 
van het oordeel! Nabij is de dag van de HEER. Daar zal hij oordelen! (Joël 
4:12,14)



351

Vers 14 in de NBG luidt: Menigten, menigten in het dal der beslissing, want 
nabij is de dag des HEREN in het dal der beslissing.

Massa’s en massa’s, daar in dat oordeelsdal. Dichtbij is de dag dat ik kom. Ik 
ga naar het dal, ik kom om te oordelen. (GNB)

Het BOEK: Laten alle volken zich verzamelen in het ‘Dal waar de HERE oor-
deelt’, want daar zal Ik zitten om hen allemaal te vonnissen.

Het woord ‘josafath’ moet dan vertaald worden. Er bestaat namelijk niet een 
echt dal met de naam Josafat. Vertaald betekent het: Het dal waar de HEER 
oordeelt. 

Waarom is er sprake van ‘het dal van Josafat?’
In 2 Kronieken 20 lezen wij dat koning Josafat hoorde dat een groot leger 
Jeruzalem belegerd had. 

Enige tijd later trokken de Moabieten en de Ammonieten, samen met een deel 
van de Meünieten, tegen Josafat ten strijde. Boodschappers kwamen Josafat 
melden: ‘Een groot leger valt u aan vanuit Edom, aan de overkant van de zee. 
Ze zijn al bij Chaseson-Tamar.’ (Dat is Engedi.) (2 Kronieken 20:1,2) 

Josafat ging naar de tempel en bad o.a. het volgende tot God: 

Nu worden wij aangevallen door de bewoners van Ammon, Moab en het 
Seïrgebergte, de gebieden waar de Israëlieten tijdens hun uittocht uit Egypte 
van u niet doorheen mochten trekken, en die zij daarom voorbijgetrokken zijn 
en niet hebben vernietigd. En als dank daarvoor trekken ze nu tegen ons op 
om ons te verdrijven uit uw eigen land, dat u ons in bezit hebt gegeven! God, 
straft  u hen af. Wij zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu 
aanvalt. Wij weten niet wat we moeten doen, op u zijn onze ogen gevestigd. 
(2 Kronieken 20:10-12)

In hun midden bevond zich ook Jachaziël, de zoon van Zecharja, die de 
zoon was van Benaja, de zoon van Jeïel, de zoon van Mattanja, een Leviet 
uit de familie van Asaf. Hij werd ter plekke gegrepen door de geest van de 
HEER en zei:

‘Juda en Jeruzalem en u, koning Josafat, luister goed! Dit zegt de HEER: Jul-
lie hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt, want 
dit is niet jullie strijd, maar die van God. Ga hun morgen tegemoet. Zij trek-
ken nu over de pas van Sis. Waar de wadi uitkomt in de woestijn van Jeruël, 
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zullen jullie hen treff en. Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht 
rustig af, dan zullen jullie zien hoe de HEER, die jullie, Juda en Jeruzalem, 
bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te 
zijn. Ga hun morgen tegemoet, de HEER staat jullie bij.’

Josafat boog diep voorover en heel Juda en Jeruzalem knielde neer om de 
HEER hulde te brengen. En de Levieten uit de familie van Korach, die weer 
behoorde tot de familie van Kehat, zongen staande met luide stem de lof van 
de HEER, de God van Israël.

De volgende morgen vroeg gingen ze op weg naar de woestijn van Tekoa. Bij 
hun vertrek trad Josafat naar voren en sprak hen als volgt toe: ‘Juda en Jeru-
zalem, luister! Vertrouw op de HEER, uw God, en u zult standhouden, ver-
trouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd.’ In overleg met het volk 
wees hij zangers aan om de lof van de HEER te zingen. Zij trokken voor de 
bewapende legermacht uit, de heilige glorie prijzend met de woorden: ‘Loof de 
HEER, eeuwig duurt zijn trouw.’ Zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, 
zorgde de HEER ervoor dat de Ammonieten en Moabieten en de bewoners 
van het Seïrgebergte, die Juda wilden aanvallen, vanuit verdekte stellingen 
werden belaagd, en zo werden ze verslagen. De Ammonieten en Moabieten 
raakten slaags met de bewoners van het Seïrgebergte en doodden hen tot de 
laatste man. En nadat ze met de bewoners van Seïr hadden afgerekend, stort-
ten ze zich op elkaar. De Judeeërs waren inmiddels op een punt aangekomen 
vanwaar ze de woestijn konden overzien. Toen ze uitkeken naar het leger, za-
gen ze dat de grond bezaaid was met lijken: niemand was ontkomen. (2 Kro-
nieken 20:15-24)

Deze strijd van koning Josafat, waarbij de Heer in feite voor hem streed en 
hij rustig mocht wachten op wat de Heer deed, is het beeld geworden voor 
Armageddon. Daarom heet het ook ‘het dal van Josafat’.

De profeet Zacharia kondigde aan
Luister naar wat in het verband van de laatste strijd door de Bijbel voorzegd 
was door de profeet Zacharia:

Maar de HEER zal tegelijkertijd de inwoners van Jeruzalem steunen: de zwak-
ste onder hen zal op die dag zo sterk zijn als David en het huis van David zal 
hen leiden alsof God zelf hen leidde, alsof er een engel van de HEER voor hen 
uit ging. Op die dag zal ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien 
die Jeruzalem belagen. (Zacharia 12:8,9)
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Het dal van Josafat, het dal des oordeels, het dal der beslissingen en Arma-
geddon verwijzen dan allemaal naar een en dezelfde plaats: Jeruzalem. 

Zacharia vertelt wat het eindresultaat van deze strijd zal zijn: En de HEER 
zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en 
zijn naam de enige naam. (Zacharia 14:9)

Jesaja profeteert over die tijd: De HEER zal optrekken als een krijgsheld, als 
een aanvoerder wakkert hij de strijdlust aan. Hij blaast alarm, hij slaakt een 
strijdkreet. Heldhaft ig verslaat hij zijn vijanden. Al zo lang heb ik niets ge-
zegd, ik heb gezwegen, me beheerst. Nu schreeuw ik het uit als een barende 
vrouw, ik zucht en ik zwoeg tegelijk. (Jesaja 42:13,14)

Deze strijd van Armageddon zal vreselijk zijn – ook voor de Joden. Zacharia 
14 zegt dat de Joden van Jeruzalem vreselijk zullen lijden. Maar God komt 
hen te hulp en zal hen bevrijden.

Op naar Armageddon
Je kunt rustig zeggen, dat de wereld onderweg is naar Armageddon. Meer-
dere regeringsleiders hebben de afgelopen tientallen jaren gezegd dat zij 
zich bewust waren dat de wereld op weg is naar Armageddon. Dat klinkt 
angstaanjagend. Hoewel veel mensen op een of andere manier religieus zijn, 
willen velen niets te maken hebben met de God van Israël. De wereld maakt 
zich steeds meer op om massaal tegen Israël ten strijde te trekken. Maar dan 
zal God ingrijpen, met desastreuze gevolgen voor de wereld. Ezechiël 38 en 
39 geven een afschrikwekkend verslag.

Oprechte gelovigen maken zich echter niet op om naar Armageddon te 
reizen. Zij zijn onderweg naar hun hemelse woning, waar eeuwige vrede en 
vreugde zullen zijn. Het land Israël ligt precies tussen drie grote werelddelen: 
Europa, Azië en Afrika. Handelsreizigers en legers uit Rome en Griekenland 
die richting Egypte gingen, moesten door Israël. Natuurlijk ook in omge-
keerde richting. Handelsreizigers en legers uit Assyrië en Babylonië die rich-
ting Egypte gingen moesten ook altijd door Israël. Als legers uit de verschil-
lende landen elkaar tegemoet trokken, bijvoorbeeld Egypte en Assyrië, dan 
ontmoetten ze elkaar ‘halverwege’ in Israël.

De grote handelsweg, de Via Maris (de zeeweg) liep van het Noorden van 
het meer van Galilea door de vlakte van Jizreël, langs Megiddo, door de pas 
van Megiddo in zuidelijke richting langs de kust van de Middellandse Zee. 
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Voor het grootste deel kan in Israël geen echte grote strijd gevoerd worden, 
omdat er overal heuvels, bergen en woestijn zijn. Er is maar één plek in het 
land waar een echte oorlog gevoerd kon worden. Dat is in de vlakte bij Me-
giddo. Deze vlakte heet ‘de vallei van Jizreël.’ Hier werden in het verleden 
grote oorlogen gevoerd. Hier wordt in de eindtijd ook een grote strijd gestre-
den. Wie in Megiddo is, kijkt uit over het dal van Jizreël en ziet de omrin-
gende bergen aan de andere kant van het dal. In het Noorden is Galilea met 
Nazareth, in het Oosten is de berg de Tabor, de berg Moreh en de berg Gil-
boa. Ver aan de horizon kan men nog de bergketen van Gilead zien

Vanwege zijn belangrijke strategische ligging was Megiddo al voor de Ka-
naänieten een belangrijke stad. Hier hadden ze niet alleen soldaten, er was 
ook een Kanaänitische tempel. De god die zij dienden was o.a. de god El. 
Het woord El is later door de Israëlieten overgenomen als Hebreeuws woord 
voor God. Megiddo lag aan de via Maris, de zeeweg. Megiddo bewaakte 
de ingang naar de vallei van Jizreël en daarmee de oude handelsroute van 
Egypte naar Damascus en het verre Oosten. 

Koning Salomo had in Megiddo ook een belangrijk administratieve en 
strategische plek. Van belang zijn de paardenstallen die hij hier heeft  laten 
bouwen, tenzij zij alleen de naam van Salomo dragen, maar pas door Achab 
gebouwd zijn, wat het meest waarschijnlijk is. Van belang is ook de aanleg 
van een tunnel naar een bron. De schacht van het watersysteem was aange-
legd door de technici van koning Achab. Terwijl Salomo kazematten rond de 
stad had, versterkte koning Achab de stad met massieve sterke muren. Hij 
zal ook de bouwer geweest zijn van de ‘stallen van Salomo’. In deze stallen 
was plaats voor 492 paarden. 

De grootste waardering is er voor de ingenieurs van Achab die het inge-
wikkelde watersysteem bedachten. Aan de voet van de helling – buiten de 
stadsmuur – was een betrekkelijk kleine bron. Dit maakte de stad bijzonder 
kwetsbaar. Als een vijand de watervoorziening zou afsnijden, zouden de 
mensen van Megiddo zich snel moeten overgeven. Achabs ingenieurs be-
dachten een manier om vanuit de stad de bron te kunnen bereiken. Eeuwen 
voordat Achab hier een vesting bouwde, hadden Kanaänieten al gebruik 
gemaakt van de bron. Ze hadden hem uitgediept en verbreed, zodat het een 
door mensenhanden gemaakte spelonk aan de zijkant van de heuvel gewor-
den was. De spelonk werd steeds bewaakt door een soldaat. Achab realiseer-
de zich dat de stad heel kwetsbaar was omdat de bron buiten de stad lag.



355

Ze boorden een verticale schacht binnen de muren naar het waterniveau dat 
25 meter lager was. Op de bodem van de schacht boorden zij een tunnel die 
70 meter lang en 3 meter hoog was en die regelrecht – onder de stadsmuur 
door – naar de bron liep. De ingenieurs hadden van beide kanten naar el-
kaar toegewerkt. Toen ze elkaar bereikten hoefden ze maar een correctie van 
één meter te maken. Dat was een hele prestatie als u bedenkt, dat ze niet de 
instrumenten hadden die wij tegenwoordig bezitten.

Na voltooiing van de schacht en de tunnel liet Achab de oude toegang tot 
de bron, die dus buiten de heuvel was, met een stenen muur afsluiten. Deze 
stenen muur was zo massief, dat geen vijand de bron meer kon vinden.

De vallei van Jizreël
De vallei bij Megiddo begint bij de berg Karmel in het Oosten, waar eens 
Elia was tezamen met de Baälpriesters. De vallei strekt zich uit tot de Jor-
daan in het Oosten. Hij wordt omringd door de Karmelberg met de Middel-
landse Zee, de bergen van Nazareth, de Tabor, Moreh, Gilboa en de bergen 
van Samaria. In dit dal stroomt ook de beek Kison waar Elia de 400 Baäl-
priesters doodde. Dit is het dal waarvan Joël profeteerde: 

Dichte drommen bijeen in de vallei van het oordeel! Nabij is de dag van de 
HEER. Daar zal Hij oordelen! (Joël 3:14) 

De NBG zegt het als volgt: Menigten, menigten in het dal der beslissing, want 
nabij is de dag des HEREN in het dal der beslissing.

De vlakte ligt er nu heel vredig bij. Eens zal dit dal de plaats zijn waar God 
Zelf het oordeel zal voltrekken aan de volken die zich opgesteld hebben als 
Israëls vijanden.

Eenheid tussen God, Jezus en Israël
Hier blijkt de onvoorstelbare eenheid tussen God, de Here Jezus en het volk 
Israël. De volken willen tegen God en tegen de Here Jezus strijden. Om dit te 
doen, trekken zij ten strijde tegen het volk Israël. 

Ik zal alle volken samenbrengen – zegt de HEER – om tegen Jeruzalem ten 
strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden 
geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft  van de inwoners wordt in bal-
lingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft  zal niet worden uitgeroeid. 
Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net 
als weleer. (Zacharia 14:2,3)



356

De strijd is aangekondigd in Psalm 2
Deze strijd is al in het boek der Psalmen aangekondigd. Waartoe leidt het 
woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen 
van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de 
HEER en zijn gezalfde:

‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.’
Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen.
Dan spreekt hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen:
‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.’ (Psalm 2:1-6)

Openbaring beschrijft  eerst zegels die geopend worden, waarna een aantal 
oordelen van God openbaar worden.

Als het zevende zegel geopend wordt komen er zeven bazuinen, die opnieuw 
oordelen van God naar de aarde zenden.
Als de zevende bazuin geblazen wordt worden er zeven schalen gevuld met 
Gods toorn over de aarde leeggegoten.
Als de zesde schaal leeggegoten wordt, krijgen we de vreselijk slag van Ar-
mageddon.

De Eufraat
De Eufraat is door de eeuwen heen de grote grenslijn geweest tussen het 
oosten en het westen. De Eufraat is 2700 km lang en op sommige plaatsen 
200-1000 meter breed. Hij is 3-10 meter diep. Drie keer eerder lezen wij over 
een belangrijk moment waarbij de rivier de Eufraat ter sprake kwam.

1. Bij de Hof van Eden (Genesis 2:14). Hier won satan zijn eerste gevecht 
tegen God en liepen Adam en Eva gewillig achter hem aan.

2. Bij de stad Babylon. Hier waren in de tijd van het Oude Testament al een 
land en een stad die volledig beheerst werden door de duivel. Babylon 
was de grote tegenstander van Israël en Jeruzalem. De koning van Babel 
was de grote tegenstander van God Zelf.

3. In Openbaring 9:13-15 ‘Toen blies de zesde engel op zijn bazuin. Uit de 
vier horens van het gouden altaar dat voor God staat, hoorde ik een stem 
die tegen de zesde engel met de bazuin zei: ‘Maak de vier engelen los die bij 
de grote rivier de Eufraat gevangen zitten.’ De vier engelen werden losge-
maakt; ze waren gereedgehouden om juist op dit uur van deze dag, in deze 
maand van dit jaar, een derde deel van de mensen te doden.’
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De Eufraat en Israël
De Eufraat is de grensrivier van het gebied dat God eens via Abraham aan 
het volk Israël beloofd heeft .

Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land’ zei hij, ‘geef ik aan 
jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eu-
fraat…’ (Genesis 15:18)

De HEER, onze God, heeft  bij de Horeb tegen ons gezegd: ‘Jullie zijn nu lang 
genoeg bij deze berg gebleven. Breek het kamp op en trek naar het bergland 
van de Amorieten en naar het gebied van de naburige volken: de Jordaanval-
lei, het bergland, het heuvelland, de Negev en de kuststrook – de gebieden van 
de Kanaänieten – en de Libanon tot aan de grote rivier de Eufraat. Heel dat 
gebied schenk ik jullie. Trek het binnen en neem het in bezit, want dat is het 
land dat de HEER jullie voorouders Abraham, Isaäk en Jakob en hun nage-
slacht onder ede heeft  beloofd.’ (Deut. 1:6-8)

De Eufraat zal opdrogen
Door het opdrogen van de Eufraat zullen de legers uit het Oosten gemak-
kelijker in Westelijke richting kunnen trekken. Of gaan ze door de droge 
rivierbedding? Zoals de Schelfzee droog viel toen de Israëlieten uit Egypte 
kwamen en zoals de Jordaan droog viel toen de Israëlieten naar het beloofde 
land gingen, zo zal in die tijd de Eufraat droogvallen. Beide keren had de 
drooglegging een dubbele betekenis. Bij de Schelfzee was het redding voor 
de Israëlieten en de bevrijding uit de slavernij, maar het oordeel en de onder-
gang van het Egyptische leger. Bij de Jordaan betekende het de intocht van 
Israël in Kanaän maar ook het oordeel en de ondergang van de Kanaäniti-
sche volken.

De legers in het dal van Josafat
De profeet Daniël heeft  aangekondigd dat vier regeringsleiders met hun 
legers in de eindtijd tezamen zullen komen in het dal van Josafat: de koning 
van het Noorden, van het Zuiden, van het Oosten en van het beest met de 
tien horens.

Joël profeteerde:

Haast je, volken rondom, verzamel je. – O HEER, zend dan uw legermacht 
daarheen! – Laat de volken aantreden, laat ze optrekken naar de vallei van 
Josafat; daar zal ik mijn oordeel over hen vellen. Sla de sikkel erin, het is tijd 
om te oogsten. Kom de wijnpers treden, de persbak is vol, de kuipen lopen 
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over, zó talrijk zijn hun misdaden. Dichte drommen bijeen in de vallei van het 
oordeel! Nabij is de dag van de HEER. Daar zal hij oordelen! (Joël 3:11-14)

Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden 
verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. 
(Op. 19:19) 

Oorlog tegen de Messias
De profeet Jesaja kondigde aan hoe God in de eindtijd zal optrekken:

De HEER zal optrekken als een krijgsheld, als een aanvoerder wakkert hij de 
strijdlust aan. Hij blaast alarm, hij slaakt een strijdkreet. Heldhaft ig verslaat 
hij zijn vijanden. Al zo lang heb ik niets gezegd, ik heb gezwegen, me beheerst. 
Nu schreeuw ik het uit als een barende vrouw, ik zucht en ik zwoeg tegelijk. 
(Jesaja 42:13,14)

De NBG vertaalt die laatste woorden als: Ik zal snuiven en hijgen tegelijk.

Zacharia kondigde aan
Profetie. De woorden van de HEER over Israël. 
Zo spreekt de HEER, die de hemel heeft  uitgespannen en de aarde heeft  ge-
grondvest, die de mens het leven heeft  gegeven: Ik zal van Jeruzalem een beker 
wijn maken die de omringende volken bedwelmt. Als Jeruzalem wordt bele-
gerd, zal ook Juda onder de voet gelopen worden. Op de dag dat alle volken 
op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken 
waaraan haar belagers zich vertillen. Op die dag – spreekt de HEER – maak 
ik de paarden schichtig en zaai ik paniek onder hun berijders. Terwijl ik de 
paarden van de vijand verblind, zullen mijn ogen over het volk van Juda wa-
ken. (Zacharia 12:1-4)

Er komt een dag dat de HEER zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen 
je muren wordt verdeeld. Ik zal alle volken samenbrengen – zegt de HEER – 
om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de 
huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft  van de 
inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft  zal 
niet worden uitgeroeid. Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen 
die volken aanbinden, net als weleer. Die dag zal hij zijn voeten op de Olijf-
berg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfb erg zal in tweeën splijten: de 
ene helft  glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er 
een breed dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen wegvluchten, het dal 
in tussen die twee bergketens die zullen reiken tot aan Asel, zoals jullie ook 
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gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. 
En de HEER, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen. (Zacharia 14:1-5)

De Here Jezus kondigde aan
Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan 
dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is moet dan de bergen in 
vluchten, wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet 
niet naar de stad gaan, want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor 
alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. (Lucas 21:20-22)

Johannes zag...
Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden 
verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. 
Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn 
bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merk-
teken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuur-
poel met brandende zwavel gegooid. De rest werd gedood door het zwaard dat 
uit de mond van de ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich vol aan 
hun vlees. (Op. 19:19-21)

Plotseling komt de Messias
Zie Ik kom als een dief (Op. 16:15) Hij komt onverwacht en Hij komt met het 
oordeel over de volken. Nu komt wat was aangekondigd:

Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stem-
men, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, 
en die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ De vierentwintig 
oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God met de 
woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want 
in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. (Op. 11:15-17)

Grote vraag
Zult u de tijd van Armageddon misschien nog meemaken of hoort u bij de 
Gemeente die eerder opgenomen is? Zie 1 Th essalonicenzen 4:13-18
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29 – BABYLON, DE GROTE HOER

Openbaring 17

De Vrouw op de Draak
1 Een van de zeven engelen met de off erschalen kwam op me af en zei: ‘Ik wil 
je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroordeeld 
wordt. 2 De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de 
mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar on-
tucht.’ 3 Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag 
een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met 
zeven koppen en tien horens. 4 Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren 
en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden 
beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, 5 en op haar voor-
hoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, moeder 
van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’. 6 Ik zag dat de vrouw 
dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus 
hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. 7 Toen zei de engel: ‘Waarom 
ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest 
waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien horens.
8 Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onder-
aardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van 
wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven 
staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en 
toch weer zal zijn.’
9 Hier komt het aan op wijsheid en inzicht.
‘De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit, en het zijn zeven 
koningen. 10 Vijf van hen zijn omgekomen, één is er nu, en de laatste moet 
nog komen en zal dan maar kort blijven. 11 Het beest dat was, en niet is, is 
zelf de achtste koning, al is het een van de zeven, en het zal vernietigd wor-
den. 12 De tien horens die je zag zijn tien koningen die nu nog geen koning 
zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen 
krijgen. 13 Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht 
en gezag over aan het beest. 14 Ze binden de strijd aan met het lam, maar het 
lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie 
hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw. 15 De waterstro-
men die je zag, ‘zei de engel, ‘waar de hoer aan zit, zijn vele landen en volken 
en stammen. 16 De tien horens die je zag en het beest zelf zullen een afschuw 
krijgen van de hoer en ze zullen haar te gronde richten. Ze zullen haar uit-
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kleden, haar vlees eten en haar in brand steken. 17 Want God heeft  hen ertoe 
aangezet om zijn plan uit te voeren, zodat ze allemaal met hetzelfde doel voor 
ogen hun macht aan het beest overdragen, tot wat God gezegd heeft  werkelijk-
heid wordt. 18 De vrouw die je zag is de grote stad, die heerst over de konin-
gen op aarde.’ (NBV)

1 En een 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, 2 met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en 
zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. 
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. 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 hoe-
rerij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het 
grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 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. 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. 
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 geschre-
ven 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.
9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft : De zeven koppen zijn zeven ber-
gen waarop de vrouw gezeten is. 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. 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. 12 En de tien 
horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben 
ontvangen, maar een uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. 13 
Dezen zijn een van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 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. 15 En hij zeide tot mij: De 
wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en 
volken en talen. 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 
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haar met vuur verbranden. 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. 18 En de vrouw, die gij 
zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft  over de koningen der aarde. 
(NBG)

Openbaring 16 vertelt over grote oordelen.
Openbaring 17 vertelt over de grote hoer.
Openbaring 18 vertelt over de grote stad.

Beschrijving van deze vrouw
• Zij wordt de grote hoer genoemd (17:1).
• De koningen der aarde (dus niet de gewone man maar de regeringslei-

ders!) hebben met haar gehoereerd (17:2).
• Zij zit aan vele wateren (17:1), d.w.z. zij heeft  te maken met vele natiën, 

menigten, volken en talen (17:15).
• De koningen der aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoe-

rerij (17:2).1
• Zij zit op het beest uit de afgrond of onderaardse diepte (17:8), d.i. het 

beest dat God lastert (17:3).
• Zij is schatrijk (17:4).
• Zij heeft  in haar hand een gouden beker (17:4). 
• Deze beker is vol gruwelen en onreinheden van haar hoererij (17:4). Gru-

welen of gruwelijkheden zijn afgodsbeelden. Het gaat hier dus over afgo-
derij.

• Zij draagt een bijzondere naam, een geheimenis: Het grote Babylon, 
moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde (17:5).

• De vrouw is dronken (17:6).
• Zij is niet dronken door het drinken van wijn, maar als gevolg van het 

vergieten van het bloed van de heiligen, (Israël, de Joden), en van de 
getuigen van Jezus (de oprechte christenen, die er in de tijd van de grote 
verdrukking ook weer zullen zijn) (17:6).

• De koningen met wie de hoer zich verbonden heeft , zullen haar (gaan) 
haten en haar berooid en naakt maken, haar vlees eten en de vrouw zelf 
met vuur verbranden (17:16).

• Zij is een woonplaats van demonen (18:2). 
• Haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel (18:5).

1 Babel was een gouden beker in de hand van de HEER, een beker die de hele wereld 
dronken voerde. Alle volken dronken van de wijn, daardoor zijn ze zo waanzinnig. 
(Jeremia 51:7)
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Een wonderlijk beeld
Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een 
vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met ze-
ven koppen en tien horens. (17:3)

De algemene gedachte die door de eeuwen heen ontwikkeld is, is dat het 
hier gaat over de stad Rome met de Rooms Katholieke kerk. Rome is ge-
bouwd op 7 heuvels, dus moet hier volgens deze uitleggers naar Rome ver-
wezen worden. Rome zit weliswaar niet aan vele wateren, er stroomt maar 
één rivier: de Tiber, maar dat neemt men voor lief. Men weet dat in Jeremia 
51:13 geschreven staat dat Babel in Mesopotamië aan vele wateren ligt, maar 
daar besteedde men verder geen aandacht aan.1 Men weet dat er bij Rome 
geen woestijn ligt en bij het huidige Irak wel, maar dat legde men gewoon 
naast zich neer. Men weet ook dat het woord ‘hoer’ in het Oude Testament 
gebruikt wordt voor de islamitische steden Ninevé2 en Tyrus3, maar ook dat 
neemt men voor lief.

Het begon met de stad Rome en zijn keizers. De zeven koppen zag men als 
zeven keizers van Rome, geteld vanaf de eerste eeuw. Een probleem was wel, 
wie als eerste geteld moest worden: Julius Caesar Augustus? En moesten de 
keizers die slechts heel korte tijd geregeerd hadden ook meegeteld worden? 
(Zoals Otho, Galba en Vitellius). Er zijn overigens veel meer keizers van 
Rome geweest.

Algemeen begint men te tellen bij keizer Augustus die regeerde van 27 voor 
Christus tot 14 na Christus. 

• De tweede keizer is dan Tiberius (14-37).
• De derde keizer Gaius Caligula (37-41).
• De vierde is Claudius (41-54).
• De vijfde is Nero.
• De zesde is Vespasianus. Hij regeert als Johannes zijn profetie ontvangt.
• De zevende is dan Titus (79-81).
• De achtste wordt dan Domitianus (81-87).

1 Volk van Babel, je woont tussen grote rivieren...
2 Profetie over Ninevé… je gedraagt je als een hoer (Nahum 1:1 en 3:4)
3 Op die dag zal Tyrus in vergetelheid raken, gedurende zeventig jaar, de levenstijd van 

een koning. Aan het eind van die zeventig jaar zal het Tyrus vergaan als de hoer uit het 
liedje: ‘Trek met je lier door de stad, arm vergeten hoertje.’ (Jesaja 23:15,16)
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Deze geleerden verwachten dat de afgebroken hoorn die zal terugkeren Nero 
zal zijn, die eens uit de dood zal opstaan. De achtste is dan niet Domitianus, 
maar de herrezen Nero. Het ging verder met de stad Rome en zijn christe-
lijke kerk. Velen menen een duidelijk beeld van Rome te zien in de beschrij-
ving van Babylon in Openbaring 17. Zij menen dat wij hier een combinatie 
hebben van de Katholieke wereldkerk met de Wereldraad van kerken. Een 
aantal mensen meent zelfs dat de antichrist een paus zal zijn.

De Katholieke kerk zit als het ware aan vele wateren met stromen van bloed 
van allen die door de kerk vervolgd, gemarteld en gedood zijn. Vooral de 
evangelische gelovigen in Italië en Frankrijk hebben het moeten ontgelden. 
De namen van de evangelische gemeenten uit die tijd zijn bijna geheel uit-
gewist. Haast niemand weet nog om wie het ging als je hun namen noemt: 
Waldenzen, Albigenzen, Hugenoten, enz. Niet alleen heeft  de Katholieke 
kerk deze evangelische gemeenten zwaar vervolgd, ook heeft  de kerk kans 
gezien de ontwikkeling van de protestantse (reformatorische) geloofsbele-
ving in landen als Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Ierland, Oostenrijk en 
vele andere landen tegen te houden.

De Katholieke kerk in de eindtijd
Er leeft  bij veel christenen de gedachte, dat in de eindtijd het oude Romeinse 
rijk hersteld zal worden. Toen de EEG in zijn beginperiode was, zagen velen 
hierin dan ook het herstel van het oude Romeinse rijk. Wat zij echter verga-
ten, was dat dit oude Romeinse rijk in twee delen verdeeld kon worden: het 
Romeinse rijk van het Westen, dus van Europa, en het Romeinse rijk van het 
Oosten, van Turkije in oostelijke richting! Hierin zagen zij dan ook de anti-
christ uit het west Romeinse rijk voortkomen, dus uit Europa en met name 
uit Rome.

Een probleem
Is er enige aanleiding in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Tes-
tament om aan te nemen dat het hier niet gaat over het letterlijke Babylon, 
maar over Rome? Wordt er ergens in het Oude Testament gezegd dat Rome 
een zeer groot gevaar voor de Joden betekent? Wordt er ergens in het Oude 
Testament een oordeel over Rome uitgesproken? Nergens! Wordt er in het 
Oude Testament dan wel een oordeel over het letterlijke Babylon uitgespro-
ken – vooral in verband met de eindtijd? Nou en of! Hoewel de algemene ge-
dachte onder de christenen is, dat met Babylon de stad en het rijk van Rome 
bedoeld worden, en dat er de wrede kerk van de eindtijd mee bedoeld wordt, 
geloof ik dit niet. Er zijn geen redenen om Babylon te veranderen in Rome.
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De eerste brief van Paulus in de Bijbel zegt gewoon: Aan allen in Rome, ge-
liefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van 
God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. (Romeinen 1:7) Er staat niet: 
‘Aan allen die in Babylon zijn...’ Zo ook in Romeinen 1:15 En daarom is het 
mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen.

Zie ook 2 Timotheüs 1:17 Toen hij in Rome kwam, is hij meteen naar me op 
zoek gegaan, en hij heeft  me ook gevonden.

Rome is Rome en Babylon is Babylon. Het is een uitvinding van de kerk om 
Babylon te veranderen in Rome. Zij die van Babylon een kerkelijk systeem 
willen maken, dienen zich te realiseren dat Babylon in Openbaring 18:2 ge-
woon een ‘stad’ genoemd wordt: Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad!

Wie is de grote hoer?
Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter 
wereld. (17:5)

In 14:8 hoorden wij ook al over Babylon: Hij werd gevolgd door een tweede 
engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar 
ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft  laten drinken.

Vervolgens hoorden wij in 16:19: De grote stad viel in drie stukken uiteen en 
de steden van alle volken werden verwoest. Het grote Babylon moest het ont-
gelden: God gaf het de beker met de wijn van zijn hevige woede.

Zie verder ook Openbaring 18:10,16,19 en 21.

Wie en wat wordt hier bedoeld met ‘Babylon’? Het gaat over een vrouw die 
zowel aan talrijke waterstromen zit (17:1) als in de woestijn zit (17:3). Dit 
beeld heeft  geen betrekking op een ver verleden, maar op de eindtijd.

De ‘koningen’, zijn de wereldleiders die de nodige contacten en afspraken 
met haar hebben gemaakt. Het beeld wordt ons als een geheimenis gepre-
senteerd: Op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis. Dit 
herinnert ons aan een andere islamitische stad, Tyrus in Libanon, waarvan 
gezegd wordt, ‘... voor alle koninkrijken op aarde zal ze de hoer spelen, overal 
ter wereld.’ (Jesaja 23:17) Ook Ninevé uit Irak wordt een hoer genoemd (Na-
hum 3:4).

Het is begrijpelijk dat veel uitleggers van de Bijbel gezocht hebben naar een 
achterliggende betekenis bij dit Babylon. Wat wordt ermee bedoeld en wat 
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wordt bedoeld met de waterstromen? De waterstromen die je zag,’ zei de en-
gel, ‘waar de hoer aan zit, zijn vele landen en volken en stammen. (Op. 17:15)

Babylonië in vroeger tijden
In de begintijd van de mensheid was Babel een belangrijke stad, gesticht 
door Nimrod. Hij was de politieke leider van stad en land. Volgens de rab-
bijnse literatuur was Semiramis de vrouw van Nimrod. Zij was een schoon-
heid van een vrouw, die als een soort hogepriesteres het volk leidde in de 
afgodische hoererij. 

Vers 4 kan toegepast worden op Babylon van de eindtijd, maar ook op Semi-
ramis: Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edel-
stenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al 
haar liederlijke wandaden.

Bijbelse principes bij de uitleg van profetie
1. Alle profetie gaat over Gods volk, Gods land, Gods stad en Gods Mes-

sias. Alle profetieën hebben dus te maken met het land en het volk van 
Israël.

2. Jeruzalem staat centraal in Gods handelen met de aarde. Oost wil zeg-
gen, ten Oosten van Jeruzalem, enz.

3. De koningen, hun koninkrijken en de wereldmachten worden bezien 
met betrekking tot hun relatie met Israël. Alleen als zij iets met Israël te 
maken hebben, worden zij in de Bijbel genoemd. Anders wordt over hen 
gezwegen, hoe machtig zo’n rijk ook zou kunnen zijn.

4. Het is goed om te kijken naar de eerste keer waarop een bepaalde zaak 
in de Bijbel voorkomt. Daar vinden wij meestal het antwoord op onze 
vragen.

Babel: land, stad en godsdienst
Er staan teksten in het Oude Testament, die wij hier in Openbaring 17 en 18 
bij de beschrijving van Babel weer tegenkomen. Babel wordt een woonplaats 
van demonen en een schuilplaats van alle onreine geesten genoemd, een 
schuilplaats van alle onreine en verfoeide gevogelte, wat overeenkomt met 
de uitspraak dat de huizen vol uilen zijn en dat de veldgeesten er rondhup-
pelen.1

1 Openbaring 18:2 en Jesaja 13:21
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De klank van lier en zang, bazuin en fl uit zal in Babel voorgoed verstom-
men. Dit komt overeen met de aankondiging dat de jubelende lier verstomt.1

Babel had een gouden beker vol gruwelijkheden in haar hand en de mensen 
hebben zich aan de wijn van haar ontucht bedronken. Dit komt overeen met 
de uitspraak: Babel was een gouden beker in de hand van de HEER, een beker 
die de hele wereld dronken voerde.2

De vrouw die je zag is de grote stad, die heerst over de koningen op aarde. 
Zij voelt zich onoverwinnelijk, maar haar einde is zeker. Bekend zijn de uit-
spraken: Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! en Plotseling valt Babel, 
hef een klaaglied aan!3

‘Ik wil je laten zien hoe de grote hoer die aan talrijke waterstromen zit, veroor-
deeld wordt’ en ‘Volk van Babel, je woont tussen grote rivieren...’ 4

Nadat u de boekrol helemaal voorgelezen hebt, moet u hem aan een steen 
vastmaken en in de Eufraat gooien. Zeg dan: Zo zal Babel verzinken en nooit 
meer bovenkomen. Dit komt overeen met Toen tilde een sterke engel een steen 
zo groot als een molensteen op en smeet die in zee met de woorden: ‘Zo zal 
ook Babylon, die grote stad, worden weggeslingerd; ze zal voorgoed verdwij-
nen.5

In het Oude Testament gaat het bij Babel niet om een wereldkerk van de 
eindtijd, maar om een letterlijk Babel, dat in Jesaja 47 al als een hoer be-
schreven wordt.

Gods oordeel over Babel
Salomo had een prachtige tempel voor de Heer gebouwd. Wie heeft  dit gods-
huis vernietigd en de tempelschatten geroofd? ‘Nebukadnessar haalde alle 
schatten weg uit de tempel van de HEER...’ (2 Koningen 24:13)

Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergel-
den. Doe met haar wat zij met anderen deed, ja laat haar dubbel boeten. Laat 
haar het dubbele drinken uit de beker waaruit zij anderen te drinken gaf. 
(Op. 18:5,6)

1  Openbaring 18:22 en Jesaja 24:8
2  Openbaring 17:2,4 en Jeremia 51:7
3  Openbaring 18:2 en Jeremia 51:8
4  Openbaring 17:1 en Jeremia 51:13
5  Openbaring 18:21 en Jeremia 51:63,64
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De HEER heeft  de koning van Medië aangevuurd, zijn doel is de vernietiging 
van Babel. Dit is de wraak van de HEER, hij wreekt zijn tempel. (Jeremia 
51:11)

Israël, ik zal ze laten boeten, de inwoners van Babel en Chaldea, voor alles 
wat ze voor jouw ogen in Sion hebben aangericht – spreekt de HEER. 
(Jeremia 51:24)

De HEER vernietigt Babel, hij maakt een einde aan het feestgedruis. Zijn 
troepen overspoelen het als donderende golven. Een vernietiger trekt op tegen 
Babel, de soldaten geven zich gewonnen, hun bogen worden stukgebroken. 
Want de HEER is een God die wreekt, zijn vergelding kan niet worden afge-
wend. (Jeremia 51:55,56)

Zeg dan: Zo zal Babel verzinken en nooit meer bovenkomen. Door het onheil 
dat ik, de HEER, over Babel breng zal het ten onder gaan. (Jeremia 51:64)

Wilt u nog meer overeenkomsten tussen profetieën van Jeremia en het boek 
Openbaring bestuderen? Vergelijk dan:

• Jeremia 50:15 met Jeremia 51:24-49 en Openbaring 18:6
• Jeremia 51:6 en 45 en 50:8 met Openbaring 18:4
• Jeremia 51:9 met Openbaring 18:5
• Jeremia 51:25 met Openbaring 18:8

Het beest uit de afgrond
het beest was, 
is niet 
en zal opkomen uit de afgrond

Voor een goed begrip lezen we eerst het begin van Openbaring 17:8 in ver-
schillende vertalingen.

Het beest dat je zag...

…was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal 
vernietigd worden. (NBV)

...was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve 
(NBG)

...was er, maar is er niet meer, en het zal weer opstijgen uit de afgrond en ten 
verderve varen. (Oud Katholieke Kerk)
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...heeft  geleefd en is nu dood. Maar binnenkort zal het terugkomen uit de hel 
en vernietigd worden. (Bijbel in Gewone Taal)

...was, maar is er niet meer; maar het zal opkomen uit de afgrond en ten on-
der gaan. (Groot Nieuws Bijbel)

Dit kan toch niet van Rome gezegd worden? In welke tijd van de wereldge-
schiedenis was Rome ‘afwezig’? Nooit. Het kan wel van Iran en Irak gezegd 
worden. Ook van Edom, Ammon, Moab en Arabië. In de tijd van het Oude 
Testament waren zij al min of meer ‘verdwenen’. Zij zijn echter in de laatste 
eeuw teruggekeerd op het wereldtoneel en spelen daar een belangrijk woord-
je mee. 

In de tijd van het Oude Testament was Babylon een wereldmacht. Dit begint 
het steeds meer opnieuw te zijn. De beschrijving die wij hier van Babylon 
hebben is niet een beschrijving van wat Babylon in een ver verleden gedaan 
heeft , maar van wat het in de komende periode van de grote verdrukking zal 
doen en in de aanloop naar die periode.

Duidelijk blijkt uit Openbaring 17 dat het Babylon van de eindtijd een grote 
binding heeft  met het beest uit Openbaring 13:1-10; het beest uit de zee, dat 
zeven koppen en tien horens heeft . Het beest is nu scharlakenrood van kleur; 
dat is de kleur van de zonde1 en van bloed. Babylon is verbonden met het 
eerste beest: de antichrist!

Babylon is dronken van het bloed van twee groepen mensen:

1. De heiligen, dat zijn de Joden!

2. De getuigen van Jezus, dat zijn de christenen!

Velen hebben gedacht dat de antichrist uit Rome zou voortkomen en dat hij 
dus een Europeaan zou zijn. Hier is echter geen aanwijzing voor in de Bijbel. 
Als wij de Bijbel ook hier letterlijk nemen en Babylon gewoon Babylon la-
ten zijn, kunnen wij niet anders dan ervan uit gaan, dat de antichrist uit het 
Midden-Oosten zal komen, uit Babylonië! Dan zal hij dus een moslim zijn! 
In korte tijd is de islam een wereldgodsdienst en een wereldmacht aan het 
worden.

Vers 12 wijst erop, dat er een bondgenootschap van 10 ‘koningen’ (wereld-
leiders) zal zijn, dat de strijd tegen Israël zal strijden. Welke koningen of 

1 Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw… Jesaja 1:18
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wereldleiders worden hier bedoeld? Landen als Rusland, USA, Duitsland, 
Frankrijk en nog een aantal andere? Nee! Het gaat hier over landen die 
vanuit de Arabische wereld een bondgenootschap vormen tegen Israël. Het 
gaat – en laten wij het maar duidelijk zeggen: om een islamitische poging 
om onder aanvoering van de islamitische antichrist, de Mahdi1, Israël van de 
kaart te vegen.

Het blok van landen dat onder leiding van de islamitische antichrist zal po-
gen de Joden volledig uit te roeien, zal dit doen in de tijd van de grote ver-
drukking. Hoewel wij nu al een voorbereiding voor die periode kunnen zien, 
gaat het over een toekomstige gebeurtenis. Zoals alle oordelen in het Boek 
Openbaring betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen ten tijde van 
de grote verdrukking, zo zal dit ook het geval zijn met wat hier in Openba-
ring 17 beschreven is.

De Babylonische hoer zal zitten aan vele wateren, wat wil zeggen, dat veel 
volken zich achter haar zullen scharen (17:15; vgl. 5:9). Alle volken die het 
Babylonische karakter dragen, zullen zich achter Babel scharen. Het ka-
rakter waarover het gaat, is het karakter van de hoer. Dat verwijst naar een 
gemeenschappelijke godsdienst, die wij niet anders kunnen defi niëren dan 
de islam! Vergeet hierbij niet, dat Joël 3 duidelijk spreekt over de volken 
rondom Israël die zullen pogen de Joden uit te roeien.

Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en verzamelt u. Doe, o HERE, 
uw helden daarheen afdalen. Laat de volken opstaan en oprukken naar het 
dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te rich-
ten. (Joël 3:11,12 NBG)

In de islamitische leer over de eindtijd wordt gedacht dat de strijd tegen Isra-
el zal beginnen in Chorasan, dat in Perzië ligt, dat is het huidige Iran. Samen 
met Turkije en alle andere islamitische landen zullen zij oprukken om Israël 
te vernietigen. Hierbij is iedere moslim verplicht om mee te doen in de strijd, 
zelfs al zou hij kruipend door de sneeuw moeten komen.

In het Oude Testament lezen wij al oordeelsaankondigingen over toenma-
lige volken, die wij nu kennen als islamitische volken: Egypte, Libië, Midian, 
Edom, Gaza met zijn Palestijnen, Libanon (Tyrus en Sidon), Syrië (Damas-
cus), Arabië, Iran en Irak. 

1 De Mahdi is een verlosser of bevrijder die op basis van profetieën aan het einde der 
tijden wordt verwacht door sommige islamitische stromingen. De komst van de 
Mahdi is een van de grote gebeurtenissen die aan de dag des oordeels vooraf zullen 
gaan, een van de eschatologische symbolen.
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Deze volken zullen mogelijk aanvulling krijgen uit verderaf gelegen islami-
tische landen als Pakistan en Afghanistan. Denk eraan, dat de Bijbel geen 
Europese landen noemt als eindtijd-vijanden van Israël. De vijandschap zal 
uit de islam komen. Nu reeds zien wij bij terroristische groepen binnen de 
islam de lust tot moorden en bloedvergieten. Het woord vrede kent de islam 
wel voor moslims van de eigen groep, maar niet voor niet-moslims. Verder 
verheerlijkt de islam de dood en het bloedvergieten.

De gebeurtenissen van de afgelopen dagen waarin de weg geplaveid moet 
worden voor een vredesverbond met Iran, lijkt op wat Daniël 9 zegt: eerst 
een vredesverbond voor 7 jaar, dan komt de antichrist die zich in de tempel 
van Jeruzalem zal zetten om als god vereerd te worden. Deze gedachte heb-
ben de moslims overgenomen. Zij geloven dat in die periode van vrede hun 
verlosser, de Mahdi, zal komen.

De legers van IS hebben op een afstand van 200 km van Rome gestaan om 
Europa binnen te trekken. Een van hun mensen maakte het volgende be-
kend: „Wij zullen Rome overwinnen, jullie kruizen breken en jullie vrouwen 
tot slaven maken, zo Allah het wil.” 

In het Midden-Oosten hebben de terroristen van de islam al velen ver-
moord. Zij kennen geen genade. Uit het nieuws horen wij bijna elke dag over 
wreedheden van IS, Al Qaida, Boko Haram en Al Shabab.

Christelijke uitleg is onjuist
Deze strijd zal eindigen als Jezus wederkomt, zoals beschreven is in Open-
baring 19:11-21. Wij kunnen er niet omheen, dat de volken die in het Oude 
Testament als vijanden van Israël beschreven worden – ook in verband met 
de eindtijd – allemaal islamitische volken en landen zijn. De islam zal zich 
ontpoppen – wat zij al jaren doet – als de grootste vijand van de Joden (en 
van de christenen!).

Mohammed heeft  aangekondigd – zeg maar: geprofeteerd – dat de dag van 
het oordeel niet zal komen als niet eerst de stammen van de islam de stam-
men van Israël vernietigd hebben en daarna de stammen van de andere vol-
ken op aarde. Bekend is zijn uitspraak dat in die tijd de bomen en de rotsen 
zullen roepen: ‘Er heeft  zich een Jood achter mij verborgen; kom o moslim, 
kom en dood hem’ (Sahih Al-Boekhari). De wereldgeschiedenis zal volgens 
de islam dus pas eindigen, als eerst de moslims de Joden uitgeroeid hebben!
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Het einde van de islam
Het zal met deze volken gaan zoals het in de tijd van het Oude Testament 
ook ging met de vijanden van Israël. God zond hen toen een geest van ver-
warring, waardoor zij onderling verdeeld worden. Dat zal ook met deze 
volken gebeuren.

De tien horens die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de 
hoer en ze zullen haar te gronde richten. Ze zullen haar uitkleden, haar vlees 
eten en haar in brand steken. Want God heeft  hen ertoe aangezet om zijn plan 
uit te voeren, zodat ze allemaal met hetzelfde doel voor ogen hun macht aan 
het beest overdragen, tot wat God gezegd heeft  werkelijkheid wordt. (17:16,17)

Kunnen wij ons zoiets voorstellen? Ja, heel makkelijk zelfs. In onze tijd zien 
wij al dat er een grote mate van verdeeldheid en onderlinge haat bij de islam 
is, onder andere tussen Sji-ieten en Soennieten. 

Op al mijn bergen zal ik het zwaard tegen Gog oproepen – spreekt God, de 
HEER en zijn mannen zullen elkaar met hun zwaard bestrijden. (Ez. 38:21)

Ik zal alle koningstronen omver stoten en de macht van alle volken breken, ik 
zal de strijdwagens met hun berijders omverwerpen; de paarden zullen neer-
storten en de ruiters zullen elkaar ombrengen. (Haggaï 2:23)

De HEER zal op die dag zo’n paniek onder hen zaaien dat ze elkaar beetgrij-
pen en slaags raken. (Zacharia 14:13)
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30 – GEVALLEN IS BABYLON

Openbaring 18

Gods oordeel over de Islamitische Arabieren
1 Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag 
en zijn luister verlichtte de aarde. 2 Met een krachtige stem riep hij: ‘Gevallen, 
gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen gewor-
den, ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, 
afschuwelijk dier. 3 Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar 
wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd 
en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.’
4 Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit die stad, 
mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen 
die haar zullen treff en. 5 Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God 
zal haar onrecht vergelden. 6 Doe met haar wat zij met anderen deed, ja laat 
haar dubbel boeten. Laat haar het dubbele drinken uit de beker waaruit zij 
anderen te drinken gaf. 7 Geef haar net zo veel pijn en rouw te dragen als zij 
zich luister en overvloed heeft  gegund. Ze zegt bij zichzelf: Ik zit hier als een 
koningin, niet als een arme weduwe. Mij zal niets gebeuren! 8 Daarom zullen 
alle plagen haar op één dag treff en: dodelijke ziekte, rouw en hongersnood, en 
ze zal in vlammen opgaan. Want God, de Heer, die dat vonnis heeft  geveld, 
is machtig. 9 De koningen op aarde, die ontucht met haar hebben gepleegd 
en in weelde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren als ze de 
rook boven haar zien opstijgen. 10 Ze blijven op een afstand, ontzet door de 
straf die zij krijgt, en zeggen: Wee! Wee Babylon, grote, sterke stad! In één 
uur tijd is je vonnis voltrokken! 11 De handelaars op aarde treuren en rouwen 
om haar, want er is niemand die hun waren nog wil kopen: 12 goud en zilver, 
edelstenen en parels, linnen, purperen stoff en, zijde, scharlaken stoff en, cipres-
senhout, allerlei voorwerpen van ivoor en van dure houtsoorten, van brons, 
ijzer en marmer, 13 kaneel en kardemom, reukwerk en balsem, wierook, wijn 
en olijfolie, meel en tarwe, runderen en schapen, paarden en wagens, slaven 
en lijfeigenen. 14 Verloren zijn de vruchten waar je hart naar uitging, verdwe-
nen al je rijkdom, alle weelde – dat alles is voorgoed voorbij. 15 Degenen die 
hierin handelden en die hun rijkdom aan haar te danken hebben, blijven op 
een afstand, ontzet door de straf die zij krijgt. Ze treuren en rouwen om haar 
16 en zeggen: Wee! Wee grote stad! Je droeg linnen, purperen en scharlaken-
rode kleren, en gouden sieraden, edelstenen en parels.
17 Maar in één uur tijd is heel je grote rijkdom vernietigd. Alle stuurlui, ieder-
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een die op Babylon vaart, het scheepsvolk en alle anderen die op zee werken, 
bleven op een afstand 18 en riepen toen ze de rook boven haar zagen opstijgen: 
Welke stad is er aan die grote stad gelijk? 19 Ze wierpen stof over hun hoofd, 
treurden en rouwden, en riepen: Wee! Wee grote stad! Iedereen die schepen op 
zee had, dankte zijn rijkdom aan haar schatten. Maar in één uur tijd is zij te 
gronde gericht. 20 Juich om haar, hemel, juich heiligen, apostelen en profeten! 
Het vonnis dat zij jullie had toebedacht, heeft  God aan haar voltrokken.’
21 Toen tilde een sterke engel een steen zo groot als een molensteen op en 
smeet die in zee met de woorden: ‘Zo zal ook Babylon, die grote stad, worden 
weggeslingerd; ze zal voorgoed verdwijnen.
22 De klank van lier en zang, bazuin en fl uit zal in jou voorgoed verstommen, 
de bedrijvigheid van ieder ambacht zal in jou voorgoed stilvallen. Het geluid 
van de molen zal nooit meer in je klinken, 23 het licht van de lamp nooit meer 
in je schijnen. Het feestgedruis rond bruid en bruidegom zal in jou nooit meer 
te horen zijn. Eens waren je handelaars de groten der aarde, alle volken be-
zweken voor je verleidende toverij. 24 Maar ook vloeide in deze stad het bloed 
van profeten en heiligen, van al degenen die op aarde werden geslacht.’ (NBV)

1 Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de 
hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. 2 En hij riep met sterke 
stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is gewor-
den een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten 
en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, 3 omdat van de wijn 
van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de konin-
gen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk 
geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.
4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn 
volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van 
haar plagen. 5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel 
en God heeft  aan haar ongerechtigheid gedacht. 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 ; 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. 8 Daarom 
zullen haar plagen op een dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij 
zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld 
heeft . 9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weel-
derig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook 
van haar verbranding zien, 10 van verre staande uit vrees voor haar pijniging, 
zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in een uur is 
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uw oordeel gekomen 11 En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw 
over haar, omdat niemand meer hun lading koopt, 12 lading van goud, zilver, 
edelgesteente en paarlen, van fi jn linnen, purper, zijde en scharlaken; allerlei 
welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het 
kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer 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. 14 En het ooft , 
waarnaar uw ziel begerig was, is van u weggegaan en al wat kostelijk en schit-
terend was, is voor u verloren en het zal nooit meer gevonden worden. 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, 16 en zeg-
gende: Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fi jn linnen, purper en schar-
laken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarlen, want in een 
uur is al die zo grote rijkdom verwoest!
17 En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en allen, die de 
zee bevaren, bleven van verre staan, 18 en riepen, toen zij de rook van haar 
verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk! 19 En 
zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouw bedrijvend, zeg-
gende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden, door 
haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in een uur verwoest.
20 Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profe-
ten, want God heeft  uw rechtzaak tegen haar berecht.
21 En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp 
hem in de zee, zeggende: Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de 
grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden.
22 En geen stem van citerspelers en zangers, van fl uitspelers 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. 23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van brui-
degom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de 
machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; 24 
en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die 
geslacht zijn op de aarde. (NBG)

De Bijbel kondigt een heft ig oordeel aan over het huidige Iran en Irak, teza-
men met hun islamitisch-Arabische bondgenoten. Iran en Irak zullen vol-
komen van de kaart geveegd worden. Tevens roept de Bijbel de laatste Joden 
die daar nog wonen op, om deze gebieden te verlaten. De terroristische 
groeperingen van de islam voldoen nu al aan het beeld dat de Bijbel van deze 
volken schetst.
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• Waar ligt de bron van de problemen?
• Wat is het doel van Gods oordeel over deze volken?
• Wat hebben Joden en christenen ermee te maken?
• Waarom gaat God deze volken zo zwaar straff en?

De islamitische Arabieren trekken ten strijde tegen Israël door middel van 
leugenachtige propaganda. Daarmee hebben zij ook al de universiteiten in de 
USA bereikt. Bijna dagelijks kun je op de universiteiten en hogescholen van 
de USA de volgende kreten horen:

• Elke Jood die naar Israël komt krijgt een wapen om Arabieren dood 
te schieten.

• Het Israëlische leger leidt scherpschutters op om Palestijnen de ogen 
uit te schieten en blind te maken.

• Israël steelt organen van Palestijnen.
• In Israël worden alle Ethiopische vrouwen gesteriliseerd omdat ze 

zwart zijn.

De aanstaande academici geloven deze kreten! Tienduizenden studenten 
horen dit dagelijks. Velen van hen geloven deze kreten omdat ze geuit zijn 
door professoren en anderen die gezag hebben binnen de BDS, de Engelse 
afk orting voor Boycott, Divestment and Sanctions (Boycot, terugtrekking 
van kapitaal en sancties).

In de Arabische wereld wordt Israël ook gedemoniseerd, maar dan klinken 
er andere geluiden. Daar verkondigen zij dat de Zionisten achter alle aansla-
gen in de Westerse wereld zitten. Het zijn geen islamitische terroristen die de 
aanslagen plegen, het zijn Joden die dit doen... zeggen zij!

Ook de christenen moeten het ontgelden
Onlangs hoorden wij het volgende:

Een religieuze discussie tussen moslims en christenen aan boord van 
een migrantenboot op de Middellandse Zee kreeg dinsdagnacht een 
dramatische ontknoping. Twaalf christelijke vluchtelingen werden 
overboord gegooid vanwege hun geloof. Met meer dan honderd zaten 
ze dinsdagnacht in een rubberbootje: Ivorianen, Malinezen, Sene-
galezen, Nigerianen en Ghanezen. Allen hadden ze het doel om het 
Italiaanse vasteland te bereiken in de hoop op een beter leven in Eu-
ropa, maar ondanks de gedeelde smart ontstond er verdeeldheid in het 
bootje.
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Volgens getuigen brak er een religieuze discussie uit tussen christe-
lijke Nigerianen en Ghanezen en islamitische Ivorianen, Malinezen 
en Senegalezen. De felle woorden liepen uit op directe bedreigingen in 
de richting van de christelijke minderheid in de rubberboot. Het bleef 
helaas niet bij bedreigingen. Twaalf christenen werden door hun isla-
mitische reisgenoten over boord gegooid. De overige christenen wisten 
te voorkomen dat ze in het water terechtkwamen door zich stevig vast 
te houden en een menselijke ketting te vormen.

Het zijn niet alleen islamitische terroristen die Joden en christenen vermoor-
den, soms ook gewone islamieten. Maar altijd op grond van hun geloof. Isla-
mieten weten niet of ze ooit in de hemel komen. Ze gaan gebukt onder angst 
vanwege hun zonden. Nu hopen ze Allah gunstig te stemmen door Joden en 
christenen te vermoorden en daardoor een plek in de hemel te verwerven. 
Het is een zeer gevaarlijke godsdienst!

Val van Babylon
Blijft  dit allemaal ongestraft ? Doet God er niets aan?

1. Uit de hemel komt een andere engel, die grote macht en heerlijkheid 
bezit. Deze engel kondigt de val van het machtige Babylon aan alsof het 
al gevallen is. De engel kondigt aan dat Babylon vervallen is aan de duivel 
en de demonen. Deze val van Babylon is een ramp voor de hele wereld.

2. De val van Babylon is als een oordeel vanwege de ellende die deze men-
sen over de Joden gebracht hebben. Het zal een snel en heft ig oordeel 
zijn, waarbij alle volken die met Babylon hebben samengewerkt ook door 
dit oordeel getroff en zullen worden. In Openbaring 18:2 klinkt het als 
volgt: “Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad!” De herhaling van 
het woord ‘gevallen’ is een oosterse manier om duidelijk te maken dat het 
echt waar is. De val van Babel is zeker! Babel zal zeker verwoest worden.

3. De stad en de wereld hebben zich verrijkt met de rijkdom en de bodem-
schatten van Babel=Irak. Hierbij zullen wij m.i. vooral moeten denken 
aan de olie waarvan de Arabieren ons voorzagen. Hierbij kregen zij zo-
veel macht, dat zij ons enkele tientallen jaren geleden konden dwingen tot 
een keuze tegen Israël, tot rantsoenering van de benzine en tot meerdere 
keren een autoloze zondag! In het bijzonder worden in dit hoofdstuk de 
kooplieden en de mensen op de schepen genoemd. Je kunt denken aan 
de oliehandelaren en de olieschepen. Maar ook aan handelsschepen met 
andere koopwaar.
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4. Vervolgens roept deze engel de Joden en de christenen die nog in Irak 
leven op, om zo spoedig mogelijk dit land te verlaten. ‘Ga weg uit die stad, 
mijn volk’ (18:4), dat zijn de Joden! God wil het Joodse volk beschermen 
tegen de komende oordelen. Dat is de enige mogelijkheid om aan de on-
dergang van Irak te ontkomen. Jesaja had dit ook al geprofeteerd: 
Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën! Verkondig dit met luid ge-
juich, laat het horen, laat weten tot aan de einden der aarde: ‘De HEER 
koopt zijn dienaar Jakob vrij!’ (Jesaja 48:20)

5. Vervolgens zal een vreselijk oordeel Babylon=Irak treff en: ‘Doe met haar 
wat zij met anderen deed, ja laat haar dubbel boeten. Laat haar het dub-
bele drinken uit de beker waaruit zij anderen te drinken gaf. Geef haar net 
zoveel pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft  gegund. 
Ze zegt bij zichzelf: Ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. 
Mij zal niets gebeuren! Daarom zullen alle plagen haar op één dag tref-
fen: dodelijke ziekte, rouw en hongersnood, en ze zal in vlammen opgaan. 
Want God, de Heer, die dat vonnis heeft  geveld, is machtig.’ (Op. 18:6-8)

Prof. Dr. A.J. Visser gaf de woorden uit vers 6 als volgt weer: ‘Sla dood, sla 
dood.’ (Prediking NT Openbaring)

Er staat niet bij wie het vreselijke oordeel aan Irak zal moeten voltrekken. 
Het kan zijn dat er een directe straf van Godswege uit de hemel op haar zal 
neerdalen, of dat bijvoorbeeld het leger van Israël dit land een zware slag zal 
toebrengen.

Ook de profeet Sefanja heeft  het oordeel over Iran en Irak aangekondigd in 
zijn godsspraak over Assyrië:

Hij zal zijn hand uitstrekken naar het noorden, Assyrië te gronde richten, 
Ninevé tot een wildernis maken, dor als een woestijn. Kudden zullen er een 
rustplaats vinden, allerlei dieren zullen er samentroepen, uilen en stekelvar-
kens zullen zich nestelen tussen de zuilen. Hoor hoe het huilt door de vensters, 
puin ligt op de drempels, het cederhout is losgerukt. Dat is er over van die vro-
lijke stad, de stad die zo onbezorgd leefde, die dacht: Ik, en ik alleen! Ach, wat 
een wildernis is ze geworden, een rustplaats voor wilde dieren. Wie er voorbij 
komt sist tussen zijn tanden en gebaart vol afschuw met zijn hand. Wee de 
opstandige, bezoedelde, gewelddadige stad! (Sefanja 2:13-3:1)
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Bij de uitleg van de profetie
Profetie in de Bijbel is altijd gezien vanuit Israël. Profetieën in het Oude 
Testament hebben altijd alleen te maken met Israël en zijn vijanden. Helaas 
kan er niet gezegd worden: Israël en zijn vrienden. Israël heeft  eigenlijk nooit 
andere volken als echte vrienden gehad.

De kerk bestond in die tijd nog niet. De profetieën uit die tijd hebben dan 
ook nooit met de kerk te maken; alleen met Israël. Als in het Nieuwe Testa-
ment profetieën teruggrijpen op eerdere uitspraken in het Oude Testament 
– zoals onder andere in het boek Openbaring het geval is – hebben deze 
profetieën ook niet te maken met de kerk en zijn relaties, maar weer alleen 
met Israël en zijn relaties. Het gaat in het boek Openbaring en dus ook in 
hoofdstuk 18 dus over de relaties van Israël in verleden, heden en toekomst. 
Wie dit niet ziet, maakt de grootst mogelijke onzin van de Bijbelse profetie.

De boodschap van Openbaring 18
De hoofdstukken 6-19 nemen ons mee in een beschrijving van de komende 
grote verdrukking in de eindtijd. In deze tijd zal God oordelen, plagen en 
straff en naar de aarde zenden om met name hen die in alle tijden vóór deze 
periode van de grote verdrukking de Joden bestreden hebben, hiervoor te 
straff en. Dat is dus ook het geval in Openbaring 18 waarin het gaat over het 
land dat in de Bijbelse tijd Babylonië heette en dat nu Irak heet.

Als wij de Bijbel wat nauwkeuriger bestuderen, vooral bij de profeten van 
Israël, dan blijkt, dat het niet alleen om het huidige Irak gaat, maar om alle 
volken die zich bij het streven van Irak hadden aangesloten om Israël uit te 
roeien. Onder de naam Babylonië krijgen wij nu te maken met alle islamiti-
sche Arabieren van het Midden-Oosten.

Openbaring 18 en de profetie uit het OT
Dit aangekondigde oordeel was ook al in de tijd van het Oude Testament 
door de profeet Jesaja aangekondigd. Hij schreef: Dieren uit de woestijn 
legeren zich daar [in Babel], uilen nemen de huizen in bezit, struisvogels gaan 
er wonen en bokken dansen er rond. In de lege huizen klinkt het gehuil van 
hyena’s, jakhalzen janken in de weelderige paleizen van weleer. Voor Babel is 
de tijd nabij, zijn dagen zijn geteld. (Jesaja 13:21,22)

Wat Jesaja hier profeteert gaat niet over dieren uit de natuur, maar over 
demonen. Hoe moet je echter de verschillende demonische wezens beschrij-
ven? De Bijbel doet dit aan de hand van een aantal dieren. Zij staan model 
voor de demonen in Babel, het huidige Irak.
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Een zelfde soort beschrijving vinden wij bij één van de trawanten van de 
Babyloniërs, Edom:

Dwergooruil en stekelvarken nemen het in bezit, raaf en ransuil zullen er 
huizen. Hij heeft  er het meetlint van de chaos gespannen, hij weegt het met de 
weegstenen van de woestenij. Het is de ontmoetingsplaats van woestijndieren 
en hyena’s, bokken meten daar hun krachten. Lilit [een demon] zoekt er rust 
en leeft  er ongestoord. (Jesaja 34:11,14)

Alle Islamitische volken zijn er bij betrokken
Als wij de profetieën van Jesaja lezen, worden wij overweldigd door Gods 
oordeelsaankondiging aan de omringende volken van Israël. Opmerkelijk is 
dat wij al deze volken in onze tijd tegenkomen als islamitisch-Arabische vol-
ken. Zo gaat het over Egypte, Libië, Libanon, Edom, Moab, Syrië, Assyrië1, 
Babel, Saudi-Arabië, de Palestijnen, zelfs over volken uit Afrika. Allemaal 
islamitische volken in onze tijd.

Jeremia en de latere islamitische Arabieren
De profeet Jeremia had al gewezen op het feit dat de dag zou komen dat de 
maat van de zonden van Babel ‘vol’ zou zijn en er dan ook snel straf moest 
komen. 

Maar de artsen zeggen: We hebben geprobeerd haar te genezen, ze was niet te 
redden. Laat haar achter, wij gaan terug naar ons eigen land. Deze straf gaat 
elke aardse maat te boven, dit vonnis reikt tot aan de wolken. (Jeremia 51:9)

Het BOEK geeft  het in begrijpelijke taal als volgt weer:

Wij zouden haar helpen als wij konden, maar niets kan haar nu nog redden. 
Laat haar maar gaan. Verlaat haar en ga terug naar uw eigen land, want God 
veroordeelt en straft  haar vanuit de hemel.

Wat de islamitische terroristen anderen aangedaan hebben, zal nu hun aan-
gedaan worden, zo zegt de profeet Jeremia:

1 Voor de duidelijkheid: Syrië klinkt als Assyrië, maar het is niet hetzelfde. Syrië heeft  
als hoofdstad Damascus en het ligt ten noorden van Israël en ten oosten van Libanon. 
Het is een zelfstandige staat. Assyrië – afgeleid van Assur – heeft  vroeger bestaan 
als het Assyrische rijk. Daarin lag Damascus in het uiterste zuidwestelijke puntje 
en het rijk strekte zich uit tot aan het gebied tussen Eufraat en Tigris. Onder koning 
Sanherib werd Ninevé de hoofdstad. 
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Snijd alle leiders van Babel de keel af, voer ze naar de slachtbank, al die stie-
ren. Wee hun! Hun laatste uur is aangebroken, het moment waarop met hen 
wordt afgerekend, is gekomen. Luister naar de vluchtelingen, die uit Babel zijn 
ontkomen. In Sion brengen zij de boodschap: ‘Dit is de wraak van de HEER, 
onze God. Hij heeft  zijn tempel gewroken.’
Stuur boogschutters naar Babel, sla het beleg voor de stad, laat niemand 
ontkomen. Vergeld wat ze heeft  aangericht, doe met haar wat ze zelf heeft  ge-
daan. Ze was hoogmoedig tegenover de HEER, de Heilige van Israël. De solda-
ten [van de Babyloniërs] zullen sterven op de pleinen, elke krijgsheld sneuvelt 
op die dag – spreekt de HEER. Ik zal je straff en, hoogmoedige stad – spreekt 
de HEER, de God van de hemelse machten –, de dag dat ik je straf is nu ge-
komen. In je hoogmoed zul je struikelen en vallen, niemand helpt je overeind. 
De steden om je heen laat ik in vlammen opgaan, het land valt aan vuur ten 
prooi. (Jeremia 50:27-32)

Het boek Openbaring wijst er zelfs op, dat de Babyloniërs in de eindtijd weer 
slaven zullen nemen: ‘slaven en lijfeigenen’ (Op. 18:13). De NBG spreekt zelfs 
over ‘ lichamen en zielen van mensen’. Wie moet hier niet denken aan wat 
islamitische terroristen doen: kinderen en vrouwen ontvoeren en tot slaaf 
maken?

Terug van weggeweest
De islam en de Arabische terroristen zijn ‘terug van weggeweest’. Zoals 
Mohammed een bedreiging vormde voor ieder die de islam niet aanvaardde, 
zo vormt IS een bedreiging voor ieder die op een andere manier zijn of haar 
geloof belijdt; dus ongeacht of het een man of vrouw is, een kind of een 
bejaarde. Ook ongeacht of het een ongelovige, een christen, een Jood of een 
andersdenkende islamiet is.

Boko Haram
In de hele wereld zijn islamitische extremisten actief. Hierbij hebben zij het 
nadrukkelijk gemunt op scholen en universiteiten. Dit blijkt onder andere 
uit de naam van één van de islamitische terreurgroeperingen: Boko Haram. 
Vrij vertaald betekent dit: “Westers onderwijs is zondig”. Deze groep ont-
voerde op 15 april 2014 maar liefst 300 schoolmeisjes in Nigeria.

Amnesty International kwam met een angstaanjagend rapport over Boko 
Haram. Boko Haram zou minstens 2.000 meisjes en vrouwen hebben ont-
voerd en minstens 5.500 burgers hebben vermoord. Door hun geweld zou-
den in Nigeria meer dan 1,5 miljoen mensen uit hun huizen verdreven zijn. 
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Hieronder waren 800.000 kinderen. Islamieten gebruiken de ontvoerde 
meisjes en vrouwen als slaven. Deze vrouwen en meisjes mogen verkracht 
worden, ja zelfs vermoord worden. Wat heeft  dat met ons onderwerp te ma-
ken? Dit: in Openbaring 18 wordt ook over slaven en slavernij geschreven!

De toekomst van de islamitische Arabieren
In heldere en duidelijke taal beschrijft  de Bijbel de toekomst van de islami-
tische Arabieren. Deze toekomst is al in het Oude Testament opgeschreven. 
De namen Iran en Irak en islam komen daarin nog niet voor, omdat in die 
tijd deze gebieden nog een andere naam hadden, namelijk Babylonië en As-
syrië, terwijl toen ook de islam nog niet bestond. Toch werd er in de tijd van 
de profeten Jesaja en Jeremia al geschreven over de eindtijd waarin de latere 
islamitische Arabieren ten onder zouden gaan.

Jesaja schreef hier al over omstreeks 720 voor Christus en Jeremia omstreeks 
582 voor Christus. Jesaja deed dit met name in hoofdstuk 13 en 14, terwijl 
Jeremia het met name deed in de hoofdstuk 50 en 51. In deze hoofdstukken 
gaat het over de ondergang van het huidige Irak in de tijd die de Bijbel ‘de 
eindtijd’ noemt, ook wel ‘de grote dag des HEREN’.

In die eindtijd zal Irak (voormalige Babylonië) volledig verwoest worden en 
nooit meer bewoond worden. Ook al willen veel theologen ons doen geloven 
dat deze en andere profetieën in het verleden vervuld zijn, deze profetie en 
ook vele andere zijn nooit in vervulling gegaan. De stad Babel is toen niet 
verwoest (in de tijd van Daniël, door de Perzen). Ook werd het hele land niet 
tot een woestijn gemaakt. Het land is nog steeds bewoond.

Deze verwoesting wordt nu ook in Openbaring 18 beschreven. Aan de ver-
woesting gaat de oproep aan Joden (en christenen) vooraf om Irak te verla-
ten. Een groot aantal landen zal de defi nitieve aanval op Irak openen, zoals 
dit ook al gebeurd is in de tijd van Saddam Hussein. Ook de huidige Koer-
den (de nakomelingen van de Meden) zullen een rol spelen in deze strijd, 
zoals ze nu ook al doen.

De islam in de Bijbel beschreven
Het begin van Babel
De eerste stad in de Bijbel is Babel. Het eerste land in de Bijbel is Babylonië. 
Babylonië is de wieg van de mensheid. Hier was indertijd de Hof van Eden, 
waar Adam en Eva woonden. Hier was al 5.000 jaar geleden, na de zond-
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vloed, een hoge mate van beschaving. Vanuit dit gebied trokken de mensen 
over de gehele aarde (zie Genesis 10:1-11:9).

Hier woonde 4.000 jaar geleden Abraham in de stad Ur (Genesis 11:27 v.v.). 
Ook hij was een dienaar van de Babylonische afgoden. Hij was ook een 
rechtvaardig mens. God verscheen aan hem (Genesis 12:1-3) en riep hem op 
om de ene ware God, de Schepper van hemel en aarde te dienen. Abraham 
luisterde naar Gods stem. Van een veelgodendienaar werd hij de dienaar van 
de ene ware God. God riep hem op om naar Kanaän te gaan en Abraham 
gehoorzaamde deze oproep.

Abraham in Kanaän
In Kanaän werd Abraham de man die de dienst van God op een bijzondere 
manier beleefde. Hij ontmoette een zekere Melchizedek, die al een dienaar 
van de ware God was. Hij kwam op Moria, de plaats waar later de tempel 
van Jeruzalem gebouwd zou worden. Hier kreeg Abraham te horen dat God 
alleen op deze plaats – het latere Jeruzalem met zijn tempel – in de nood van 
de mens zou voorzien. God koos Jeruzalem om er te wonen en daar Zijn 
huis-bij-de-mensen te hebben.

Hier tegenover stond echter in de oudheid al de stad Babel, waar indertijd 
een toren was, waarmee men de hemel wilde beklimmen. Babel werd de 
plaats die als zetel van de duivel werd gezien; de plek waar demonen thuis 
waren en van waaruit de duivel zijn imperium over de aarde trachtte te ves-
tigen.

Babel werd ook de plaats van waaruit later de geestelijke aanval op Jeruza-
lem en Israël werd gericht. Vanuit Babel trachtte de duivel de Israëlieten te 
verleiden om zich over te geven aan de Babylonische afgoden. Helaas lukte 
dit. In de tijd van de latere koningen van Juda horen wij hoe de afgoden in 
hun land gediend en geëerd werden. De duivel heeft  vanuit Babel de Joden 
meegesleept in de afval van God en in het dienen van de demonen. De Bijbel 
schrijft  immers niet voor niets dat de afgoden in feite demonen, boze geesten 
zijn! Zie Deuteronomium 32:17, waar staat: Ze brachten off ers aan demonen, 
aan goden die geen goden zijn, goden die zij eerst niet kenden, nieuwkomers, 
nog maar net in zwang, die voor hun voorouders niet eens bestonden.

Psalm 106:37 zegt dit ook: Zij brachten hun zonen en dochters ten off er aan 
de demonen.
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Paulus voegt hieraan toe in 1 Corinthiërs 10:20: 

Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat off ervlees een bijzondere betekenis heeft ? 
Of dat afgoden echt bestaan? Dat niet, maar wel dat heidenen aan demonen 
off eren en niet aan God, en ik wil niet dat u één wordt met demonen.

Twee deportaties
Het gaat van het begin van de Bijbel tot aan het eind van de Bijbel om de 
strijd tussen God en satan, tussen Jeruzalem en Babel. Dat was het geval in 
het verleden, dat is het nog steeds in het heden en dat zal het ook in de toe-
komst zijn. Het is verdrietig om te zien dat het volk van God in de tijd van 
de koningen van Juda steeds maar weer verleid werd om de demonen van 
Babel te dienen. De straf hiervoor was indertijd al door Mozes omstreeks 
1.520 vóór onze jaartelling aangekondigd:

De HEER zal u, met de koning die u hebt aangesteld, laten wegvoeren naar 
een land dat u vreemd is en dat ook uw voorouders onbekend was. Daar zult 
u andere goden vereren, goden van hout en van steen. (Deut. 28:36)

Zo ook in Deuteronomium 4:27 waar staat: De HEER zal u uiteenjagen en u 
wegvoeren naar vreemde volken, waar maar een klein aantal van u zal over-
blijven.

Mozes had ook aangekondigd dat er een tweede deportatie zou komen, die 
niet alleen naar Babylon zou gaan, maar waarbij de Joden over de gehele we-
reld verspreid zouden wonen. Ook deze ballingschap is gekomen, en wel in 
het jaar 70 na Christus. De voltooiing van deze verdrijving was in 135 toen 
meer dan een miljoen Joden als vluchteling naar Babylon ging, dus buiten 
het Romeinse rijk.

Over die tweede deportatie lezen wij bij Mozes:

Als u niet zorgvuldig de wetten naleeft  waarin ik u onderwezen heb en die in 
dit boek zijn opgetekend, en de glorierijke en ontzagwekkende naam van de 
HEER, uw God, de eerbied onthoudt die hem toekomt, zal hij u en uw nage-
slacht zeer zwaar straff en. Hij zal u treff en met ongehoorde plagen, waar geen 
einde aan komt, en met vreselijke, ongeneeslijke ziekten. Hij zal opnieuw al 
die gevreesde kwalen uit Egypte op u afsturen en u ermee treff en. Maar ook 
de ziekten en plagen waarover dit wetboek zwijgt zal hij op u afsturen, tot er 
niemand meer over is. Al bent u eerst zo talrijk als de sterren aan de hemel, u 
zult maar met een handvol mensen overblijven, omdat u niet naar de HEER, 
uw God, hebt geluisterd. En zoals de HEER er eerst vreugde in vond om u te 
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zegenen en in aantal te doen toenemen, zo zal hij u dan met vreugde te gron-
de richten en uitroeien. U zult worden weggerukt uit het land dat u in bezit 
zult nemen, want de HEER zal u uiteenjagen en onder alle volken verstrooien, 
tot in de verste uithoeken van de aarde. Daar zult u andere goden vereren, 
goden die u nog niet kende en ook uw voorouders niet, goden van hout en van 
steen. Denk niet dat u bij die volken op adem kunt komen of een plek krijgt 
om te rusten. De HEER zal u daar in angst laten leven en u, met doff e ogen, 
een kwijnend bestaan laten leiden. U zult er voortdurend op uw hoede moeten 
zijn, want u zult uw leven niet zeker zijn en dag en nacht het ergste vrezen. 
’s Morgens zegt u: Ach, was het maar avond, en ‘s avonds verzucht u: Was het 
maar ochtend. Zo groot zal dan de angst zijn waarin u verkeert, zo bedrei-
gend is het wat u ziet. (Deut. 28:58-67)

De straff en zijn gekomen, zowel de eerste uittocht als de tweede. Terwijl men 
in Mozes’ tijd nog nooit van een ballingschap gehoord had, kondigde de 
Bijbel aan dat dit zou gebeuren. In 608 vóór onze jaartelling werd Babylon 
ineens een wereldmacht, nadat het de Assyriërs verslagen had. Een paar jaar 
later, in –605, trokken de Babylonische legers al op naar Jeruzalem. In –586 
werd Jeruzalem volkomen verwoest, werd de tempel verwoest en werden de 
mensen uit heel Juda in ballingschap meegenomen naar Babylonië.

De profeet Jeremia had deze nieuwe situatie ook al gezien en aangekondigd 
dat de Joden maar liefst 70 jaar onder de heerschappij van de Babyloniërs 
zouden moeten leven:

Heel dit land valt in puin en wordt een woestenij, en ook de omringende vol-
ken zullen de koning van Babylonië dienen, zeventig jaar lang. Maar als die 
zeventig jaar voorbij zijn, zal ik de koning van Babylonië en zijn volk voor 
hun misdaden laten boeten – spreekt de HEER. Ik maak het land van de 
Chaldeeën voor altijd tot een woestenij. (Jeremia 25:11,12)

De heerschappij van Babel duurde trouwens ook precies 70 jaar; van –608 
tot –538. In het najaar van –538 veroverden de Meden en de Perzen Ba-
bel. Na de machtsovername door de Meden kwam koning Cyrus (ook wel 
Kores genoemd) op de troon. Hij gaf de Joden toestemming om naar Juda 
terug te keren en de stad en tempel van Jeruzalem opnieuw te bouwen. Zie 
Ezra 1. Men schat dat ongeveer 200.000 mannen, vrouwen en kinderen naar 
Juda terugkeerden. Dit waren vooral de arme mensen. Veel rijken hadden 
blijkbaar meer liefde voor welvaart en genot dan voor het dienen van God. 
Zij bleven in Babylonië wonen. Ook veel Joodse geleerden bleven in Babel 
achter. Ze woonden er goed, hadden er alle bewegingsvrijheid, het was een 
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prachtig welvarend land, waarom zouden ze naar het land der vaderen te-
rugkeren? Deze rijken werden de geldschieters voor de arme Joden die nu 
Jeruzalem en de tempel moesten herbouwen. In Jeruzalem richtten de terug-
gekeerde Joden zich samen met de profeten Haggai, Zacharia en Maleachi 
op de herbouw van de stad en de tempel en op de komst van de Messias en 
Zijn rijk aan het eind der tijden.

In Babel gingen de achtergebleven geleerden zich vooral bezig houden met 
de bestudering van de oude boeken van Mozes en van de tempeldienst zoals 
die gefunctioneerd had. Zij zochten naar antwoorden op vragen die opgeko-
men waren na de verwoesting van de tempel. Zij zochten antwoorden op de 
vraag hoe Joden geestelijk konden leven zonder tempel. Zo werden de geleer-
den uitgerekend in Babel tot het grootste geestelijke centrum voor de Joden. 
Hier waren de grootste rabbijnen. Hier ook schreven zij eens het grootste 
standaardwerk van het jodendom: de Babylonisch Talmoed.

Einde van het goede leven voor de Joden in Babel
• In 634 veroverden de islamitische Arabieren Babylonië. 
• Van 800 tot 859 was het leven voor de Joden zwaar onder de macht 

van de islam. Ze moesten zware belastingen betalen, hadden beper-
kingen van de vrijheid van wonen en werden gedwongen om een geel 
teken op hun kleding te dragen.

• In 1.000 was er opnieuw zware onderdrukking.
• In 1.333 werden de synagogen in Bagdad verwoest en veel eigendom-

men van de Joden afgepakt.
• Van 1.750 tot 1.830 leefden zij in Babel onder de heerschappij van 

de Turken. Opnieuw waren er vreselijke anti-Joodse maatregelen, 
waardoor velen naar Perzië en India vluchtten. Vandaar dat wij nu 
in landen als Afghanistan en Pakistan veel Joden vinden. De Turkse 
heerschappij duurde tot aan de eerste Wereldoorlog.

De profetieën van de ‘eindtijd’
De Bijbelse profeten spraken soms over de situatie in hun eigen tijd, maar 
zoals de profetieën die in de Boeken vanaf Jesaja zijn opgenomen, spreken zij 
ook heel veel over de zogenaamde ‘eindtijd’, dat is de tijd die voorafgaat aan 
het Messiaanse vrederijk, als de Messias – die wij kennen als de Heer Jezus – 
op aarde zal zijn en in en vanuit Jeruzalem zal regeren. Bedenk daarom dat 
veel Bijbelse profetie handelt over tijden die nog steeds toekomstig zijn. Ook 
zien wij dat een aantal van die profetieën in de laatste tijd van ongeveer ruim 
een halve eeuw in vervulling gingen en gaan.
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Babylonië in de laatste 100 jaar
• In de eerste wereldoorlog (1914-1918) versloegen de geallieerden het 

Ottomaanse rijk van de Turken. Babel kwam onder de heerschappij 
van de Engelsen.

• In 1932 werd de moderne staat Irak gesticht. In die tijd woonden er 
nog zo’n 150.000 Joden in Irak.

•  Op 1 juni 1941 kwam er een zware Jodenvervolging in Bagdad met 
vreselijke massaslachtingen. Duizenden Joden vluchtten van 1941-
1950 uit Irak. Dit was precies zoals Jeremia duizenden jaren eerder al 
voorzegd had:

Maar vlucht nu weg uit Babel, verlaat het land van de Chaldeeën! Vlucht, als 
bokken voor de kudde uit. (Jeremia 50:8)

Vlucht uit Babel, red het vege lijf, ontloop de straf voor Babels schuld. Dit is 
het tijdstip dat de HEER zich wreekt, de stad krijgt haar verdiende loon. (Jere-
mia 51:6)

De Joden in Babylon na de tweede wereldoorlog
• Op 2 maart 1950 – de dag waarop de Joden het Poerimfeest vierden 

– kondigde de regering van Irak af dat alle Joden uit Irak mochten 
vertrekken. Deze toestemming zou slechts gelden tot 9 maart 1951 
(dus slechts één jaar!). Voorwaarde was dat zij eerst hun belasting 
betaalden en afstand deden van het Iraakse burgerrecht. Ook moch-
ten zij hun bezit slechts voor 10% van de waarde verkopen. Maar liefst 
95% van de Joodse gemeenschap (104.000 mensen) meldde zich aan 
om te mogen vertrekken.

• Op 10 maart kwam een nieuwe wet: Joden die het land wilden verla-
ten, moesten alles achterlaten. Berooid zouden de Joden als armoed-
zaaiers in Israël aankomen. In februari 1952 kwamen de laatste Joden 
uit Irak in Israël aan.

• In juni 1967 was de Zesdaagse oorlog. Ook het leger van Irak vocht 
mee. Israël moest volkomen vernietigd worden.

• In juni 1968 kwam de Ba’ath-partij aan de macht en kwam er weer 
een Jodenvervolging. Opnieuw vluchtten Joden het land uit.

Het schijnt dat er in het najaar van 1990 nog ongeveer 150 Joden in Irak 
woonden, voornamelijk in Bagdad.
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Afgezien van de Babylonische ballingschap in het verleden, toen de Baby-
loniërs de meeste Joden transporteerden naar Babel, zijn er in de jongste 
geschiedenis maar liefst drie pogingen door Irak ondernomen om de Joden 
volledig uit te roeien:

 1948/1949 Tijdens de onafh ankelijkheidsoorlog.
 1967 Tijdens de Zesdaagse oorlog.
 1973 Tijdens de Jom Kippoer oorlog.

En nu? Zingen! Blij zijn! Gods oordeel over Irak komt
Juich om haar, hemel, juich heiligen, apostelen en profeten! Het vonnis dat zij 
jullie had toebedacht, heeft  God aan haar voltrokken. (Op. 18:20)

Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte 
zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want 
zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft  immers de grote hoer, 
die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft  gestort, veroordeeld en 
het bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’ Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! 
Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ De vierentwintig oudsten en de vier 
wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden hem met 
de woorden: ‘Amen! Halleluja!’ Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof 
onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, 
hem loven!’ (Op. 19:1-5)

Is het niet onchristelijk om vrolijk te zingen over de val en de ondergang van 
Irak? Dat zal zeker de gedachte bij veel christenen zijn. Maar: Gods straf zal 
rechtvaardig zijn. Dan moeten wij ons nu achter God scharen en Hem loven 
vanwege de rechtvaardige straf die Hij over Babel en alle islamitische Ara-
bieren zal uitstorten.

Wat doet God Zelf? Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. Dan 
spreekt hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen. (Psalm 2:4,5)

Zo komt er een eind aan de islam en de islamitisch-Arabische staten. Gods 
oordeel komt niet alleen over Iran en Irak, maar over 10 staten uit het 
Midden-Oosten.

De dienaars van de afgoden van Iran en Irak, dus van de hele islamitische 
bevolking, zullen moeten erkennen dat hun god niet de ware God is. De 
profeet Jeremia kondigde dit als volgt aan:
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De HEER sprak bij monde van de profeet Jeremia de volgende woorden over 
Babel en Chaldea. ‘Maak bekend onder alle volken, laat het horen, geef het 
door, houd het niet verborgen, maak bekend: Babel wordt veroverd, Bel 
wordt te schande gemaakt, Marduk is ten einde raad. Babels beelden 
staan te schande, zijn afgoden zijn radeloos. Want een volk rukt op uit het 
noorden, het maakt Babel tot een woestenij. Niets of niemand zal er meer 
wonen, ieder mens, elk dier, is op de vlucht geslagen. In die dagen, in die tijd, 
keert het volk van Israël terug, samen met het volk van Juda – spreekt de 
HEER. In tranen zullen ze op weg gaan om de HEER, hun God, te zoeken. 
Ze zullen vragen welke weg naar Sion leidt en richten hun schreden er-
naartoe. Ze zullen aankomen en zich opnieuw verbinden met de HEER, in 
een verbond dat eeuwig duurt en dat ze nooit zullen vergeten. 
Mijn volk was een dolende kudde schapen, hun herders lieten hen dwalen, ze 
dreven hen de bergen in. Daar dwaalden ze over heuvels en bergen, ze ver-
gaten waar hun schaapskooi was. Voor wie hun pad kruisten, waren ze een 
prooi. Hun belagers zeiden: Wij maken ons niet schuldig, zijzelf hebben gezon-
digd tegen de HEER, hun ware weidegrond, tegen de HEER, de bron van hoop 
voor hun voorouders.
Maar vlucht nu weg uit Babel, verlaat het land van de Chaldeeën!
Vlucht, als bokken voor de kudde uit.
Want ik breng grote volken samen en vuur ze aan om tegen Babel op te trek-
ken. Ze komen uit het noorden, belegeren de stad, ze wordt door hen veroverd. 
Ze hebben uitmuntende schutters, hun pijlen treff en altijd doel. Chaldea 
wordt de prooi van plunderaars, naar hartelust roven ze – spreekt de HEER. 
Chaldeeën, jullie hebben mijn bezit geplunderd. Ook al waren jullie toen vol 
blijdschap, ook al hieven jullie vreugdekreten aan, ook al sprongen jullie op als 
kalveren die mogen dorsen, hinnikten jullie als hengsten – jullie moeder zal te 
schande staan, de vrouw die je gedragen heeft , wordt vernederd. Ze wordt de 
geringste onder de volken, een uitgedroogde vlakte, een dorre woestijn. Door 
de toorn van de HEER wordt Babel ontvolkt, heel de stad wordt een woestenij. 
Ieder die daar komt zal huiveren, de adem stokt hem in de keel om het onheil 
dat haar heeft  getroff en. Stel je op in slagorde rond Babel! Boogschutters, leg 
aan, spaar je pijlen niet, want Babel heeft  tegen de HEER gezondigd. Hef 
strijdkreten aan, omsingel de stad, ze zal zich overgeven. De torens storten in, 
de muren worden geslecht.
Voltrek aan de stad de wraak van de HEER, doe met haar wat ze zelf heeft  
gedaan. Dood de zaaiers van Babel, roei de maaiers in de oogsttijd uit. Door 
het moordend geweld vlucht ieder naar zijn eigen volk, keert ieder naar zijn 
eigen land terug.
Israël was een dolend schaap, door leeuwen van de kudde verdreven. Eerst 
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viel het ten prooi aan de koning van Assyrië, een ander kloof daarna de bot-
ten af: Nebukadnessar, de koning van Babylonië. Daarom – dit zegt de HEER 
van de hemelse machten, de God van Israël: Ik ga de koning van Babylonië en 
zijn land straff en, zoals ik de koning van Assyrië heb gestraft , en ik zal Israël 
terugbrengen naar zijn weidegrond. Het zal weer op de Karmel en de Basan 
grazen, en het zal in het bergland van Efraïm en Gilead zijn honger stillen – 
spreekt de HEER. 
In die dagen, in die tijd, zal ik onderzoeken of er nog wandaden op Israëls 
rekening staan. Ze zullen er niet zijn. En ik zal onderzoeken of Juda nog 
zonden op zijn rekening heeft  staan. Ik zal ze niet vinden, want allen die ik 
in leven laat, zal ik vergeven. (Jeremia 50:1-15)

Is het dan niet zielig wat er met Babel zal gebeuren? Nee, het is zielig wat de 
Babyloniërs met de Joden en de christenen gedaan hebben. Gods straf die nu 
komt is rechtvaardig. Nu niet klagen en zielig doen, maar vol trots en dank-
baarheid ons bewust zijn, dat God de Joden en de christenen toch niet aan 
hun lot zal overlaten! David roept het uit in Psalm 139:

Zou ik niet haten wie u haten, HEER, niet verachten wie tegen u opstaan? 
Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand geworden. (Psalm 
139:21,22)

Letterlijk vertaald: Zal ik, HEER, uw haters niet haten — en walgen van wie 
tégen u opstaan? Ik haat hen, mijn haat is volstrekt, — tot vijanden zijn zij 
mij geworden.

Dat is: “Ik haat hen met heel mijn hart, ze zijn mijn vijanden.”

Meteen na deze woorden zegt David: Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, 
peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over 
de weg die eeuwig is. (Psalm 139:23,24)

Wat betekent het wat David zegt? Gewoon dit: “Heer, kijk in mijn hart of 
mijn liefde voor U zo groot is, dat ook ik Uw vijanden haat!”

Wie zijn die ‘haters’? Asaf maakt dit heel duidelijk in Psalm 83:

2 God, houd u niet stil, 
zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe,
3 uw vijanden roeren zich,
trots heff en uw haters het hoofd.
4 Tegen uw volk smeden zij een complot,
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ze spannen tegen uw lieveling samen,
5 en zeggen: ‘Kom, wij verdelgen dit volk,
Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.’
6 Zij hebben samen plannen gesmeed
en zich tegen u verenigd:
7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten,
Moab en de zonen van Hagar,
8 Gebal en Ammon en Amalek,
Filistea en de bewoners van Tyrus.
9 Zelfs Assyrië heeft  zich aangesloten
en de hand gereikt aan de zonen van Lot.

Veel christenen willen niet weten van ‘haten’. Zij zouden bijna met de duivel 
nog goede vrienden willen blijven. Ze kiezen niet de kant van God, maar 
staan liefdevol te kwijlen bij de vijanden van God. Is dat Bijbels? Is dat er-
voor uitkomen dat je de kant van God gekozen hebt? Het is huichelen! Zo-
dra zij God en Israël haten, zullen wij hen moeten haten.

Naastenliefde
Hoe zit het dan met het feit dat wij onze naaste moeten liefh ebben als ons-
zelf? Toen de Here Jezus hierover sprak liet Hij duidelijk zien, dat zulke 
mensen je naasten niet zijn.

Hoe zit het dan met Johannes 3:16? Heeft  God de Arabieren en de islamie-
ten dan niet lief? Daarover gaat het niet in deze tekst. Deze tekst zegt, dat er 
liefde van God is opdat mensen tot geloof kunnen komen en eeuwig leven 
kunnen hebben. Dat is liefde van God. Dat is liefde die gericht is op hun 
eeuwige behoudenis.

Geen toekomst voor de islamitische Arabieren
Er is geen toekomst voor de islamitische Arabieren. Zij zullen eerst nog een 
poging wagen om de hele wereld aan de islam te onderwerpen. Dat is hun 
doel. Inmiddels zijn ze aardig op weg. Afrika en andere landen, ook in het 
Midden Oosten, hebben zij al aardig in hun macht. Europa komen zij met 
bootladingen tegelijk binnen. Het zijn trotse mensen met het karakter van 
Ezau. Hard en bloeddorstig. Wreed en zonder medelijden. Vast overtuigd 
van hun gelijk en dat zij de gehele wereld zullen veroveren. Op het hoogte-
punt van hun macht komt God hen tegemoet. Dan zal God Zich aan hen 
openbaren. 
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Ik laat je onderdrukkers hun eigen vlees eten, hun eigen bloed is de wijn die 
hen dronken maakt. Dan zal iedereen erkennen dat ik, de HEER, je redder 
ben, je beschermer, de Machtige van Jakob. (Jesaja 49:26)

Zegenrijke toekomst voor Israël
Tegen Israël zegt God over diezelfde tijd hetzelfde, maar dan met een beloft e: 

En gij zult de melk der volken zuigen, ja koninklijke borsten zuigen, en gij zult 
weten, dat Ik, de HERE, uw Redder ben en uw Verlosser, de Machtige Jakobs. 
(Jesaja 60:16)

Israël moet zijn God leren kennen als Verlosser. Als Verlosser van hun vijan-
den en als Verlosser van hun zonden!

Nu moet ook u weten wie de HEER is. U moet Hem kennen. Niet slechts 
verstandelijk, maar met uw hele hart.

(Voor meer informatie over de islam, zie mijn boek “Mohammed, de islam, 
de Koran en de Bijbel” – ISBN 9789070700447 of e-Book.
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31 – EEN BRUILOFT IN DE HEMEL

Openbaring 19:1-10

Amen! Halleluja!
1 Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte 
zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, 2 want 
zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft  immers de grote hoer, die 
door haar ontucht de wereld in het verderf heeft  gestort, veroordeeld en het 
bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’ 3 Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! 
Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ 4 De vierentwintig oudsten en de vier 
wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden hem met 
de woorden: ‘Amen! Halleluja!’ 5 Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof 
onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, 
hem loven!’
6 Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige water-
massa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, 
de Almachtige, heeft  het koningschap op zich genomen. 7 Laten we blij zijn en 
jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft  van het lam is gekomen 
en zijn bruid staat klaar. 8 Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ 
Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.
9 Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn zij die voor het bruiloft smaal 
van het lam zijn uitgenodigd.’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is be-
trouwbaar.’ 10 Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar 
hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zus-
ters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.’ Want getuigen van Jezus 
is profeteren. (NBV)

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, 2 want 
waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft  de grote hoer ge-
oordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft  het bloed zijner 
knechten van haar hand geëist. 3 En zij zeiden ten tweeden male: Halleluja! 
En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. 4 En de vierentwintig oudsten 
en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op de troon ge-
zeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja! 5 En een stem ging uit van de troon, 
zeggende: Looft  onze God, al zijn knechten, die Hem vreest, gij kleinen en gij 
groten!
6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele 
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wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want 
de Here, onze God, de Almachtige, heeft  het koningschap aanvaard. 7 Laten 
wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft  des 
Lams is gekomen en zijn vrouw heeft  zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven 
zich met blinkend en smetteloos fi jn linnen te kleden, want dit fi jne linnen zijn 
de rechtvaardige daden der heiligen. 
9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloft smaal 
des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. 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. (NBG)

Halleluja!
Het meest bekende Hebreeuwse woord ‘Halleluja’ komt in het Nieuwe Testa-
ment alleen hier in het boek Openbaring voor: hoofdstuk 19:1,3,4 en 6. Het 
komt wel vele keren in het Oude Testament voor (in de Psalmen van 104-
150) maar verder niet in het Nieuwe Testament. Er wordt in deze paar ver-
zen uit volle borst het ‘Halleluja’ gejubeld. Engelen zingen het en de aartsen-
gelen en de cherubs. Maar ook de gelovigen die in de hemel zijn opgenomen 
zullen het zingen.

Eigenlijk staat het ‘Halleluja’ nog een vijfde keer in deze verzen, namelijk in 
vers 5, waar staat:

Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof onze God! Laat al zijn dienaren 
die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!’ De woorden ‘Loof onze 
God’ zijn vanuit het Hebreeuws in het Grieks weergegeven, zodat ze bij ons 
er niet meer als ‘Halleluja’ staan, terwijl dit wel de bedoeling is. Het ‘hallelu-
ja’ geldt de woorden die in vers 6 genoemd worden: Halleluja! De Heer, onze 
God, de Almachtige, heeft  het koningschap op zich genomen. 

Het gaat hier niet over het feit dat de Here Jezus Koning zal zijn, maar over 
het feit dat God de Vader koning zal zijn.

Amen
Naast de 7 brieven komt het woord ‘amen’ voor aan het begin van de Open-
baring en nu weer aan het slot.
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Openbaring 1:6 luidt: ...die een koninkrijk uit ons gevormd heeft  en ons heeft  
gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader-aan hem komt de eer toe en de 
macht, tot in eeuwigheid. Amen.

Openbaring 1:7 luidt: Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen 
hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zul-
len over hem weeklagen. Ja, amen.

En nu aan het slot van dit boek:

Openbaring 19:4 luidt: De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen 
zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden hem met de woorden: 
‘Amen! Halleluja!’

Openbaring 22:20 luidt: Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom 
spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus!

Het Griekse woord amen is van Hebreeuwse oorsprong; ןמא (amen).

In de Septuagint [LXX] is ןמא meestal vertaald met γενοιτο (het moge ge-
schieden), hetgeen een vorm van γινομαι (worden) is.

Het woord ‘Amen’ heeft  meerdere betekenissen:

• stevig en als metafoor: getrouw
• echt, inderdaad, amen
• Als het aan het begin van een redevoering gebruikt wordt betekent 

het: zeker, stellig
• Wordt het aan het eind van een toespraak of gebed gebruikt dan bete-

kent het: zo is het, zo zij het, moge het vervuld worden.

Aantekening
Het was in de synagoge een gewoonte, dat degene die gelezen of gesproken 
had, een plechtig gebed aan God opdroeg, waarop de anderen met ‘amen’ 
antwoordden, en zo het onderwerp dat besproken was tot hun eigendom 
maakten. Zij ‘beaamden’ wat gezegd werd. Dit is later in de christelijke sa-
menkomsten overgenomen.

Het woord ‘amen’ is van oorsprong Hebreeuws. Het is letterlijk overgenomen 
van het Hebreeuws in het Grieks van het Nieuwe Testament, daarna in het 
Latijn en vervolgens weer in vele andere talen. Hierdoor is het ‘t meest uni-
versele woord ter wereld. Het woord is direct betrokken op en in feite bijna 
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identiek met het Hebreeuwse woord voor ‘geloven’ (amam), of gelovig. Zo-
doende ging het zeker of stellig betekenen, een uitdrukking van volkomen 
vertrouwen. Enkele andere Hebreeuwse woorden die in andere talen onver-
taald bleven: Maranatha, hosanna en abba.

Schrijf op
Meerdere keren – bij alle 7 brieven – kreeg Johannes de opdracht om op te 
schrijven wat er gezegd werd. Nu horen wij dit ineens opnieuw:

Eerst in Openbaring 14:13 lezen wij: Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 
‘Schrijf op: Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer ster-
ven.’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want 
hun daden vergezellen hen.’

Vervolgens in Openbaring 19:9 staat er: Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: 
Gelukkig zijn zij die voor het bruiloft smaal van het lam zijn uitgenodigd.’ En 
hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’

Wie zijn degenen die voor het bruiloft smaal uitgenodigd zijn? Natuurlijk: 
dezelfden als zij die in verbondenheid met de Heer gestorven zijn, de gelovi-
gen, zij die de Here Jezus als hun Redder aanvaard hebben, zij die in geloof 
‘bij het kruis van Christus geweest zijn en daar hun zondelast aan Hem 
overgedragen hebben’.

De NBG sprak over het feit dat deze mensen ‘zalig’ zijn:

Openbaring 14:13 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.

Openbaring 19:9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het 
bruiloft smaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden 
van God.

Deze mensen zijn niet alleen gelukkig daar in de hemel, ze zijn er ook ‘za-
lig’. Beter zoals het vroeger gezegd werd: ‘Welgelukzalig’. In totaal staan er 7 
zaligsprekingen in De Openbaring; 1:3; 14:13; 16:15;19:9; 20:6; 22:7,14.

Twee feesten in de hemel
Openbaring 19:1-5 
Het eerste feest is vanwege het feit, dat er een eind komt aan alle oordelen en 
ellende op aarde. Babylon is geoordeeld en God Zelf wordt nu eindelijk Ko-
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ning in het ganse heelal. Dit maakt duidelijk dat de duivel geen grootspraak 
had toen hij de Here Jezus alle koninkrijken op aarde aanbood (Matt. 4:8). 
De wereld staat nu nog onder de heerschappij van vorst satan. Het zullen 
zeker ook ‘de zielen onder het altaar’ zijn (6:9) die om het hardst meezingen. 
Zij hebben God gevraagd om hun vijanden te oordelen. God heeft  dit nu 
gedaan en zij zijn blij. Hun bloed is gewroken (vgl. 6:10).

Openbaring 19:6-10
Het tweede feest is vanwege het feit dat de verlosten in de hemel nu een bij-
zondere relatie krijgen met de Here Jezus. Dit feest wordt de bruiloft  van het 
Lam genoemd. Voordat de Here Jezus naar de aarde zal komen om een eind 
te maken aan alle tegenstand en vijandschap tegen God, zal Hij eerst een 
groot feest in de hemel geven. 

Het feest van Het Lam
Ga er niet aan voorbij hoe de Here Jezus steeds in het boek Openbaring 
genoemd wordt: het Lam. Steeds wordt erop gewezen in welke relatie Hij tot 
ons staat en wij tot Hem. Hij is niet slechts onze Leider, Hij is onze Redder, 
onze Verlosser. Als wij eenmaal de hemel binnengaan, zullen wij Hem daar 
ontmoeten als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegnam (vgl. 
Johannes 1:29).

Het samengaan van hen die vanaf de aarde de hemel zijn binnen gegaan en 
het Lam wordt een ‘bruiloft ’ genoemd en als een bruiloft  gevierd. Deze brui-
loft  wordt niet de bruiloft  van bruid en bruidegom genoemd, maar alleen 
de bruiloft  van de bruidegom, het Lam. Het Lam zal een bijzonder verbond 
aangaan met allen die Hem tijdens hun leven op aarde erkend en gediend 
hebben als het reddende Lam van God. Alleen zij die de redding op grond 
van het verzoenende bloed van de Here Jezus aanvaard hebben, zullen deze 
bijzondere bruiloft  meemaken. Alle anderen, hoe kerkelijk zij misschien ook 
geweest zijn, zullen dit feest niet meemaken! 

Of je de grote hoer van Babylon nu ziet als een godsdienstig wereldsysteem 
of als een wereldmacht, dat maakt niets uit. Zij zullen dit feest niet meema-
ken. 

Spurgeon vergeleek de gelovigen op aarde eens met Assepoester. Zoals Asse-
poester in het vuil zat te wachten op die grote dag die komen zou waarop zij 
naar het grote feest zou mogen gaan, zo zitten de gelovigen nog midden in 
de wereld te wachten op de dag waarop zij naar het grote feest mogen gaan. 
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De aankondiging van het feest
Twee keer horen wij over een machtige stem:

1 Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte 
zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, 2 want 
zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft  immers de grote hoer, die 
door haar ontucht de wereld in het verderf heeft  gestort, veroordeeld en het 
bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’ 3 Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! 
Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’

6 Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige water-
massa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, 
de Almachtige, heeft  het koningschap op zich genomen. 7 Laten we blij zijn en 
jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft  van het lam is gekomen 
en zijn bruid staat klaar.

Twee keer hoort Johannes een stem als van een grote menigte. De tweede 
keer wordt eraan toegevoegd: van geweldige watermassa’s en van krachtige 
donderslagen. 

Is dit de stem van vers 5?

Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof onze God! Laat al zijn dienaren 
die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!’ 

We weten niet van wie die stem is en we gaan ook niet raden. Het klinkt 
mooi om te zeggen dat het de stem van de Here Jezus was, maar dat hoeft  
niet. Het kan ook de stem van één van de aartsengelen zijn geweest. De stem 
roept op om onze God te loven. Al Gods dienaren in de hemel moeten nu in 
actie komen. Zingen en juichen, jubelen en eer bewijzen. Waarom zouden 
wij niet nu reeds op aarde beginnen om God te loven, omdat deze dag aan-
staande is. Dan zullen wij Hem zien zoals Hij is. Johannes roept ons op: 

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft  geschonken! Wij wor-
den kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet 
kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 2 Geliefde broeders en zusters, 
wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, 
maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, 
want dan zien we hem zoals hij is. 3 Ieder die dit vol vertrouwen van hem ver-
wacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. (1 Johannes 3:1-3)
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Deze bruiloft  zal het einddoel zijn van onze verbintenis met de Heer. Toen 
wij Hem leerden kennen, leerden wij Hem kennen als onze Redder, als de-
gene die ons verlost had uit de eeuwige verlorenheid. Dat maakte ons dank-
baar en blij. Hoewel velen zich dat niet realiseerden, bleef er toch een zekere 
afstand tussen Hem en ons. Wij zagen Hem niet echt en wij waren ook niet 
aan Hem gelijk geworden.

Maar dat gaat straks allemaal veranderen! We gaan Hem zien, we gaan Hem 
ontmoeten. Wij worden aan Hem gelijk. En er komt een enorme verbinte-
nis tussen Hem en ons. Er komt een bruiloft . Dan gelden de woorden die wij 
ook in het Hooglied hoorden: Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem, die 
te midden der leliën weidt... (Hooglied 2:16 NBG; zie ook Hooglied 6:3)

Als deze bruiloft  des Lams aanbreekt, zijn wij pas echt ‘thuis’. Wij waren 
al in de hemel, maar nu is de hemel ook ons echte ‘thuis’ geworden. Dan is 
er geen leed of verdriet meer. Dan is er geen ellende of pijn meer. Daar is 
niemand nog verdrietig of teleurgesteld, eenzaam of bedroefd. Daar heeft  
niemand meer last van de pijn door de herinneringen uit het verleden. Daar 
heeft  niemand nog nare dromen of nachtmerries. Daar is niemand onvrien-
delijk. Niemand jaloers. Niemand die onvriendelijk kijkt. Niemand die een 
ander negeert. Wát een heerlijkheid zal dat zijn!

De bruid wordt de vrouw
Wat is het mooiste feest op aarde? Een bruiloft . Daarom wordt dit beeld nu 
gebruikt.

7 Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft  
van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. 8 Zij mag zich kleden in 
zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is 
door de heiligen.

‘Zijn bruid’ (vers 7) wordt vaak vertaald als ‘zijn vrouw’. Bruid is de vertaling 
van het Griekse woord gune, wat betekent:

• een vrouw van elke leeft ijd, hetzij een maagd, een getrouwde vrouw of 
een weduwe

• een echtgenote
• een verloofde vrouw
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Het Grieks kent ook het woord ‘numphe’ van een primair maar verouderd 
werkwoord sluieren als een bruid, vgl. Latijns nupto, huwen. Het gaat dan 
om:

1. een verloofde vrouw, een bruid
2. een pasgetrouwde vrouw
3. een jonge vrouw
4. een schoondochter

Een van de zeven engelen met de off erschalen die gevuld waren met de laatste 
zeven plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw 
van het lam.’ (Op. 21:9)

Het woord ‘vrouw’ heeft  een vollere klank dan het woord ‘bruid’. ‘Bruid’ is 
tijdelijk, voorlopig en voorbereidend. ‘Vrouw’ is blijvend en defi nitief. 

De Gemeente van de Here Jezus is nu gekomen tot de volheid van haar be-
stemming. De bruid staat gereed in stralend wit linnen. De gelovigen heb-
ben nu geen eigen wensen en verlangens meer. Er is nog maar één verlangen: 
voldoen aan de wil van de Heer. De gelovigen hebben ook alle onheilige 
verlangens achter zich gelaten. Alle zonden zijn uit hun leven gebannen. Zij 
hebben niets onheiligs meer. 

Heiligen uit het OT
Wat hadden de heiligen uit het OT voor uitzicht en hoop? Waar keken zij 
naar uit? Wat was het doel van hun leven? Keken zij verder dan alleen naar 
het graf? Wat geloofden zij van het leven na de dood? 

De gelovigen uit het OT wisten dat er eens een opstanding uit de doden 
zou zijn. Dan zouden zij in de toekomende wereld komen, in het rijk van de 
Messias. Daar zouden zij zingen en dansen met God en met Hem aanzitten 
aan de grote overwinningsmaaltijd op aarde.

Pas in het boek Openbaring komt er een verdere bekendmaking over de 
toekomst van de gelovigen.
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32 – JEZUS KOMT EN OVERWINT

Openbaring 19:11-21

Het beest en zijn profeet verslagen
11 Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een 
ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en 
een rechtvaardige strijd voert. 12 Zijn ogen waren als een vlammend vuur en 
op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die 
niemand kende, alleen hijzelf. 13 Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn 
naam luidde ‘Woord van God’. 14 De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, 
wit linnen, volgde hem op witte paarden. 15 Uit zijn mond komt een scherp 
zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren her-
dersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige 
God treden. 16 Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en 
koning’.
17 Toen zag ik een engel midden in de zon staan. Luid riep hij tegen de vogels 
die hoog in de lucht vlogen: ‘Kom naar Gods grote maaltijd. 18 Dan krijg je 
het vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en machthebbers, het vlees 
van paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen, het vlees van 
jong en oud.’
19 Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden 
verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. 
20 Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn 
bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merk-
teken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuur-
poel met brandende zwavel gegooid. 21 De rest werd gedood door het zwaard 
dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich vol 
aan hun vlees. (NBV)

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. 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. 
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is 
genoemd: het Woord Gods. 14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volg-
den Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fi jn linnen. 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 
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wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. 16 En Hij heeft  op 
zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der 
heren.
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, 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.
19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verza-
meld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn 
leger. 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de teke-
nen 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. 21 En de overi-
gen 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. (NBG)

Na de dieptepunten in de vorige hoofdstukken komt nu een waar hoogte-
punt. Dit hoofdstuk begint, net als Openbaring 4 met een geopende hemel. 
In Openbaring 4 was de hemel geopend om Johannes binnen te laten, nu is 
het om Jezus en Zijn engelenleger uit de hemel naar de aarde te laten ver-
trekken.

In dit gedeelte lezen wij over een ruiter op een wit paard. In hoofdstuk 6 le-
zen wij ook al over een ruiter op een wit paard. Wij lezen ook over ruiters op 
andere paarden. Het gaat om een falsifi catie van de Here Jezus en de komst 
van de antichrist.

In het boek Openbaring komen wij vijf apocalyptische ruiters tegen; vier in 
hoofdstuk 6 en één in hoofdstuk 19. Ze worden als volgt beschreven:

Openbaring 6:1,2  - de ruiter op het witte paard
Openbaring 6:3,4  - de ruiter op het rossige of rode paard
Openbaring 6:5,6  - de ruiter op het zwarte paard
Openbaring 6:7,8  - de ruiter op het vale paard
Openbaring 19:11-16  - opnieuw een ruiter op een wit paard

Er is een groot verschil tussen de ruiters uit Openbaring 6 en de ruiter uit 
Openbaring 19. De ruiters uit Openbaring 6 komen aan het begin van de 
grote verdrukking; de ruiter uit Openbaring 19 komt aan het eind van de 
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grote verdrukking. De ruiters uit Openbaring 6 vertellen ons wat er in de 
grote verdrukking gaat komen; de ruiter uit Openbaring 19 vertelt ons, hoe 
er een eind komt aan alle rampen van de grote verdrukking.

De ruiters uit Openbaring 6 vertellen ons, dat de mensen in de grote ver-
drukking geconfronteerd zullen worden met oorlogen, hongersnoden, ram-
pen en de dood. Het zal de tijd zijn waarover de Here Jezus in Matt. 24:21,22 
sprak, toen Hij zei: Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, 
zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook 
niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen 
enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd 
worden verkort. (NBV)

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. En indien die dagen niet 
ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uit-
verkorenen [dat is het Joodse volk] zullen die dagen worden ingekort. (NBG)

De ruiter uit Openbaring 19 is het antwoord op wat de Here Jezus Zelf in 
Matt. 24:29-31 gezegd had: 

Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden 
en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de 
hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar 
worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op 
aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien 
komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan 
zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uit-
verkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de 
hemelkoepel tot het andere.

Zie ook:

Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de 
komst van de Zoon des mensen zijn.

Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt 
de Zoon des mensen.

Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen 
met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid.
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Jezus zei tot hem: gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de 
Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op 
de wolken des hemels. (Mattheüs 24:27,39,44; 25:31; 26:64)

In het Oude Testament wordt verschillende keren de komst van de Messias 
aangekondigd om Israël te bevrijden als de volkeren gezamenlijk Israël van 
de kaart willen vegen. Als zij na de inval van Gog en zijn legers Israël willen 
verdelgen, zal de Messias komen om hen te redden. De Messias zal de grote 
Redder worden van het volk dat in de eindtijd volkomen vernietigd dreigt te 
worden. Hij zal met Zijn heilige engelen komen. De Here Jezus verwees ook 
hiernaar, zoals wij onder andere in Mattheüs 24 kunnen lezen. Het is echter 
in het bijzonder het boek Openbaring dat ons een bijzondere beschrijving 
geeft  van de komst van de Messias.

Hier hebben wij niet de beschrijving van de eerste fase van Jezus’ weder-
komst, zoals in 1 Th essalonicenzen 4:13-18. De eerste fase van Jezus’ weder-
komst zal zijn voor de Gemeente, om al Zijn volgelingen, zowel de levenden 
als de overledenen, naar de hemel te voeren. Deze komst wordt in het Oude 
Testament niet beschreven, omdat in het Oude Testament in het geheel niet 
geschreven wordt over het ontstaan van de Gemeente. Het Oude Testament 
kent alleen de geschiedenis van het volk Israël. Het hoeft  ons dus niet te ver-
bazen, dat Paulus, die een aantal bijzondere openbaringen van de Here Jezus 
ontving, ook de openbaring aangaande de wederkomst van de Here Jezus 
voor de Gemeente ontving. 

Op aarde komt na de opname van de Gemeente de zeven jaar durende grote 
verdrukking, die in de Bijbel ook ‘de dag des Heren’ wordt genoemd. Aan 
het eind van deze grote verdrukking komt het tweede deel van Jezus’ weder-
komst. Terwijl Hij bij het eerste deel van Zijn wederkomst ‘in de lucht’ komt, 
zal Hij nu ‘op aarde’ komen. Terwijl Hij bij Zijn eerste komst ‘als een dief in 
de nacht’ zal komen, zal Hij nu voor allen op aarde zichtbaar verschijnen.

Hier verschijnt de Here Jezus als Generaal van het hemelse engelenleger en 
tevens als de komende Koning. Aan het begin van het boek De Openbaring 
was al aangekondigd, dat dit zou gebeuren: 

Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook dege-
nen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem wee-
klagen. Ja, amen. (Op. 1:7 NBV) 
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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... (Op. 1:7 
NBG) 

Dit is hetzelfde als wat wij lezen in Lucas 19:27, waar de Here Jezus zegt: ‘En 
die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen 
hier en dood ze voor mijn ogen.’

Hier komt de Here Jezus als de grote Overwinnaar om de verdrukte en in 
het nauw gedreven Israëlieten te bevrijden, als zij door de verzamelde legers 
uit de gehele wereld, met Gog van Magog aan het hoofd, vernietigd dreigen 
te worden. Zie hiervoor Ezechiël 38 en 39. De Here Jezus komt dan als de 
grote Oorlogsheld, als de grote Krijgsheer vanuit de hemel naar de aarde. Hij 
brengt Zijn engelenleger mee, zoals Hij aangekondigd had. 

Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met Zijn 
engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. (Matt. 16:27)

En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn 
uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der 
hemelen tot het andere. (Matt. 24:31)

Wanneer dan de Zoon des mensen komt in Zijn heerlijkheid en al de engelen 
met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon Zijner heerlijkheid. (Matt. 
25:31)

De ruiter op het witte paard (19:11)

Er is een opmerkelijk verschil tussen de verschijning van de eerste vier rui-
ters in Openbaring 6 en deze ene ruiter in Openbaring 19. De ruiters uit 
Openbaring 6 werden telkens opgeroepen om te komen. Die oproep kwam 
telkens uit de hemel, maar de ruiters zelf kwamen beslist niet uit de hemel.

Deze 5e ruiter in Openbaring 19 wordt niet opgeroepen, Hij komt uit Zich-
zelf. Hij neemt Zelf de beslissing om te gaan, op Zijn eigen tijd. Het moet 
echter een tijdstip zijn dat door God de Vader bepaald is. 

Deze ruiter komt ook niet zomaar ergens vandaan. Het blijkt duidelijk, dat 
Hij uit de hemel komt. Openbaring 19:11 zegt eerst, dat Johannes de hemel 
geopend zag. Zoiets had hij in Openbaring 4:1 ook gezegd. Toen was er een 
deur geopend in de hemel en mocht Johannes door die deur naar binnen 
gaan. Zoiets had Stefanus vóór zijn sterven ook gezien. Toen had hij de Here 
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Jezus zien staan aan de rechterhand van God de Vader. Ook de gelovigen 
mogen daar door een geopende hemelpoort binnengaan.

Nu is de hemel opnieuw geopend, echter niet om Johannes door te laten, 
maar om de ruiter op het witte paard en Zijn volgelingen door te laten. Zij 
verlaten de hemel en komen naar de aarde. Deze ruiter is niemand minder 
dan de Here Jezus Zelf, die vanuit de hemel naar de aarde zal komen om het 
koningschap te aanvaarden en gewapenderhand te veroveren.

De beschrijving van paard en ruiter bieden ons de volgende gegevens:

1. Het is een wit paard.

De ruiter komt niet nederig aanrijden op een ezel (Zacharia 9:9), zoals de 
Here Jezus bij Zijn eerste komst Jeruzalem binnenreed en ook niet op een 
kameel. Hij komt op een paard. ‘Paard’ spreekt zowel van koninklijke waar-
digheid als van oorlog en macht. Wit spreekt hier van koninklijke eer, van 
gerechtigheid en van oordeel; ook van overwinning.

2. De ruiter heeft  meerdere namen:

Als eerste heeft  Hij twee bijzondere namen: Getrouw en Waarachtig. 
Deze namen komen wij ook tegen in Openbaring 1 en 3. Hiermee wordt het 
boek De Openbaring geopend, als Johannes schrijft : 
Genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt... en van Jezus 
Christus de getrouwe Getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van 
de koningen der aarde. (Op. 1:5) 

Aan de gemeente te Laodicea wordt de Here Jezus met deze woorden bekend 
gemaakt: 
Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin der schep-
ping Gods; Ik weet uw werken... (Op. 3:14)

Hij is de absoluut betrouwbare, die niemands vertrouwen teleurstelt of be-
schaamt en die Zijn beloft en nauwgezet vervult. Hij weet waarom Hij zal 
komen! Daarnaast heeft  Hij nog een bijzondere naam, die niemand weet, 
dan Hijzelf.

Zijn naam luidde ‘Woord van God’. (Op. 19:13) Johannes heeft  in zijn evange-
lie al geschreven, dat de Here Jezus de logos is, het Woord van God. Dit heeft  
hij herhaald in zijn eerste brief. Hier wijst hij er nogmaals op. 

Psalm 33:6 maakt duidelijk, dat het Woord Gods in feite de Schepper van 
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hemel en aarde is: Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de 
adem van zijn mond het leger der sterren.

Als laatste blijkt, dat Hij op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven heeft  de 
naam: Koning der koningen en Heer der heren. Deze naam kwamen wij 
ook in Openbaring 17:14 tegen: 

Dezen, namelijk de 10 koningen, die macht als koningen van het beest krijgen, 
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.

Hoewel Openbaring 17:14 al naar dit moment verwees, zijn wij nu pas echt 
gekomen aan het moment waarop de Here Jezus niet meer als ‘het Lam’ 
vermeld zal zijn, maar als Koning gekend zal worden in het komende Mes-
siaanse vrederijk (zie Op. 20). Hoewel velen in onze tijd ten onrechte de Here 
Jezus ‘de Koning’ noemen, wordt Hij pas bij Zijn wederkomst echt koning! 

Deze naam is ook op Zijn dij geschreven is. De dij is de zetel van de kracht 
en de plaats waar het zwaard hangt; het zwaard, dat de ruiter nu in Zijn 
mond heeft . Dit is ook de plaats die op ooghoogte is van de legerscharen 
die tegenover Hem staan. Allen worden direct geconfronteerd met de grote 
Krijgsheld die tegenover hen staat.

3. De ruiter velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.

Daarom wordt er even later ook over een zwaard gesproken. Er zijn heel wat 
onrechtvaardige oorlogen in de wereldgeschiedenis gevoerd. De oorlog die 
nu gevoerd zal worden, zal een rechtvaardige strijd worden. 

4. De ruiter heeft  bijzondere ogen: een vuurvlam. 

Zó zag Johannes Hem al aan het begin van het visioen: Zijn hoofd en Zijn 
haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen als een vuurvlam. 
(Op. 1:14) Zo werd Hij ook voorgesteld aan de gemeente te Tyatira (Op. 2:18). 
Zijn ogen zijn zo doordringend, dat ze aan een vlam doen denken. Hij ziet 
en doorziet alles, zelfs wat verborgen lijkt, wordt voor Hem openbaar. In 
Zijn blik zie je ook de goddelijke toorn als een vuur. Hij heeft  de haat van de 
vijandige volken gezien!

5. De ruiter draagt op zijn hoofd vele kronen.
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De kroon is hier het symbool van hoogheid en macht. Het feit, dat Hij vele 
kronen draagt, betekent, dat Hij grote macht bezit. 

6. De ruiter draagt een bijzonder kleed – in bloed geverfd.

Wij komen het bloed in de Bijbel op twee manieren bij de Here Jezus tegen:

a. verzoenend bloed 
Dat wordt hier niet bedoeld. Daarvoor is het te laat! Hij komt hier ook niet 
als het Lam, maar als de Triomfator.

b. bloed van het oordeel
1 ‘Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, in purper gekleed, met praal ge-
tooid, die zich groots en machtig verheft ?’ Ik ben het die in gerechtigheid 
spreekt en bij machte is te redden. 2 ‘Hoe komen uw kleren zo rood, als de kle-
ren van iemand die de wijnpers treedt?’ 3 Ik heb de perskuip alleen getreden, 
geen van de volken hielp me daarbij.
Ik trad hen in mijn woede, vertrapte hen in mijn toorn. Hun bloed bespatte 
mijn kleren, al mijn kleren werden besmeurd. 4 Ik had besloten tot een dag 
van wraak, het jaar van vergelding was aangebroken.
5 Toen zag ik dat er niemand was die hielp, ik was geschokt dat niemand mij 
aanmoedigde. Op eigen kracht bracht ik redding, door mijn woede aange-
spoord.
6 Ik heb de volken in mijn woede vertrapt, met mijn toorn heb ik hen dronken 
gevoerd. Hun bloed liet ik op aarde neervloeien. (Jesaja 63:1-6)

Hier is het God, die in de wijnpers de heidenen vertreedt, zoals men bij de 
wijnoogst de druiven treedt, waarbij het druivensap – ook druivenbloed 
genoemd – tegen de kleren van de druiventreders spat.

De oorlogsheld in Jesaja 63 komt uit Bosra. Vaak denken christenen dat 
Hij uit Bosra komt om Zijn taak op aarde aan te vangen. Dat is onjuist. Hij 
heeft  Zijn werk al gedaan. Hij heeft  Zijn taak in Bosra uitgevoerd en keert nu 
terug. Het bloed dat op Zijn kleed zit, toont ook dat de grote slachtpartij al 
geweest is. De vijanden in Edom zijn verslagen. Zij zijn gevallen. De strijd is 
gestreden. Israël is gered van de ondergang waarmee Edom trachtte Israël te 
vernietigen. 

Wie is deze Overwinnaar? 
Rabbijn Abarbanel zegt, dat deze Held niemand anders is dan de God van 
Israël. Toch blijkt het voor velen van Israël een vraag te zijn. Het zal zeker in 
de toekomst, als dit profetisch beeld realiteit geworden zal zijn een belangrij-
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ke vraag voor velen in Israël zijn. Terwijl Abarbanel meent dat het God Zelf 
is, zullen veel Joden zich afvragen, wie deze held nu werkelijk is. Rabbi A.J. 
Rosenberg (in Judaica Books of the Bible) wijst erop, dat ook Rashi gezegd 
heeft , dat in die tijd Israël de vraag zal stellen wie deze Held is.

De held komt uit Edom. Edom is in de profetische gedeelten van de Bijbel 
een verzamelnaam voor alle volken en landen die als tirannen, verwoesters 
en vijanden van Israël zijn opgestaan. Alle volken en landen die in hun doen 
en laten dezelfde houding innemen als Ezau indertijd, worden in de Bijbel 
met de naam Ezau of Edom aangeduid. Edom is de verzamelnaam voor de 
nakomelingen van Ezau. Eigenlijk zijn dat alle islamitische Arabieren. 

In Jesaja 34 was al eerder op deze wijze over Edom geschreven:

Kom naderbij, volken, en hoor toe, naties, luister aandachtig. Hoor, aarde en 
wie haar bewonen, wereld en al wat daarop groeit.
De HEER koestert woede tegen alle volken, zijn toorn ontbrandt tegen heel 
hun legermacht. Hun wacht de vernietiging, hij heeft  hen voor de slacht be-
stemd. Gesneuvelden blijven onbegraven liggen, de stank van hun lijken stijgt 
op; de bergen druipen van hun bloed. De sterren aan de hemel vergaan, als 
een boekrol wordt de hemel opgerold. Alle sterren vallen neer, zoals blade-
ren vallen van een wijnstok of verschrompelde vruchten van een vijgenboom. 
Want mijn zwaard verschijnt aan de hemel. Het valt neer op Edom, als een 
oordeel over het volk dat mijn banvloek treft . Het zwaard van de HEER is 
rood van het bloed en druipt van het vet: het bloed van rammen en bokken en 
het vet van de nieren van rammen. Want de HEER richt een off er aan in Bos-
ra, een grote slachting in Edom. Ook wilde stieren vallen dood neer, tegelijk 
met ossen en kalveren. Het land is doordrenkt van bloed, de grond verzadigd 
van vet. Want de HEER houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding: hij 
verdedigt Sion.

Waarom Edom 
Edom is het volk van Ezau. Al vroeg in de geschiedenis van het volk Israël, 
na de uittocht uit Egypte, komen wij het broedervolk Edom tegen. Het blijkt, 
dat Edom zich toen al direct vijandig tegen Israël opstelde.

Vanuit Kades stuurde Mozes gezanten naar de koning van Edom met deze 
boodschap: ‘Uw broeder Israël bericht u het volgende: Het is u bekend met 
welke moeilijkheden wij te kampen hebben gehad. U weet dat onze voorou-
ders naar Egypte zijn getrokken, dat wij daar lang hebben gewoond en dat de 
Egyptenaren ons en onze voorouders slecht behandeld hebben. Wij riepen de 
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HEER aan en hij hoorde ons hulpgeroep; hij heeft  ons een engel gezonden en 
ons uit Egypte weggeleid. Nu zijn wij in Kades, een stad aan de grens van uw 
rijk. Sta ons toe door uw land te trekken. We zullen niet door akkers en wijn-
gaarden gaan en we zullen geen water uit bronnen drinken. Zolang we ons 
in uw gebied bevinden, zullen we de koninklijke hoofdweg volgen en daarvan 
niet afwijken, naar links noch naar rechts.’ De Edomieten antwoordden: ‘U 
mag niet door ons gebied trekken; doet u dat wel, dan komen we u gewapend 
tegemoet.’ De Israëlieten zeiden: ‘We zullen de gebaande weg volgen, en als 
wij en ons vee van uw water drinken, zullen we daarvoor betalen wat u wilt. 
We vragen alleen toestemming om te voet door uw land te mogen trekken, 
meer niet.’ Maar de Edomieten weigerden hun de doortocht en kwamen hun 
met een groot, sterk leger tegemoet. Omdat de Edomieten hun geen doortocht 
verleenden, namen de Israëlieten een omweg. (Numeri 20:14-21)

Gods oordeel komt
Duidelijk blijkt hier, dat er een dag zal komen, waarop God het gaat opne-
men voor Sion, dat is voor Israël. Op die dag zal God – in Openbaring 19 ‘de 
Messias die door God gezonden is’ – met Zijn zwaard vanuit de hemel naar 
de aarde komen. Het wordt een hemels oordeel over de volken die Gods vij-
anden en Israëls vijanden zijn. Zie vooral vers 5 en 6. Zo ook deelt Jesaja 63 
ons mee, dat God komt met een tweevoudig doel. Hij komt om Zijn vijanden 
en Israëls vijanden te straff en en Hij komt om Israël te redden en te bevrij-
den uit de vernietigende macht van zijn vijanden. Zoals op aarde lammeren 
en bokken met een zwaard geslacht worden, zo worden Gods vijanden hier 
vergeleken met lammeren en bokken, die met Zijn hemels zwaard geslacht 
zullen worden. Het gaat om een oordeel, dat vanuit de hemel over Gods vij-
anden op aarde voltrokken zal worden.

Zoals druiventreders in de wijnpersbak met hun voeten de druiven stuk 
trapten, waarna het druivensap, dat in de Bijbel ook ‘druivenbloed’ genoemd 
wordt, zowel tegen hun benen en hun kleren spatte als ook wegstroomde, 
zo zal de Here de volkeren als in een wijnpersbak stuk trappen, waarbij hun 
bloed tegen Zijn kleding zal spatten. Kimchi en Ibn Ezra wijzen erop, dat ‘de 
wijnpers’ het beeld is van een slachting en een bloedbad. Jonathan legt uit, 
dat dit ook kan betekenen, dat in die tijd de bergen rood zullen zijn van het 
bloed van alle gesneuvelden.

Het feit dat er speciaal staat Ik heb de pers alleen getreden betekent, dat God 
niemand inschakelt als Hij het oordeel over de vijandige volken voltrekt. Hij 
zal de Joden hierbij niet inschakelen en Hij zal ook de Gemeente hierbij niet 
inschakelen. Zoals Ezechiël en Joel al hadden gezegd, dat God de vijanden 
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in verwarring zou brengen, zo staat hier, dat Hij hen dronken zal maken. 
Dat zagen wij ook al bij Zacharia, die meedeelde, dat de vijanden de beker 
met bedwelmende wijn zouden moeten drinken. Als hier staat, dat God 
hen dronken maakte, doen wij er goed aan te letten op andere Hebreeuwse 
handschrift en en op de Targoem, waar deze woorden vertaald worden als 
“Hij brak hen in stukken”.

De Heer zal echter niet met aardse middelen ten strijde trekken. Het zwaard 
zal uit Zijn mond komen, zo zegt Openbaring 19. Dit betekent, dat de Heer 
het oordeel zal uitspreken over de vijandige volken en dat op grond van Zijn 
spreken zij getroff en zullen worden en zullen vallen. Een zelfde gedachte 
vinden wij in 2 Th essalonicenzen 2:8 in verband met de Here Jezus en de 
antichrist. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden 
door de adem Zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als 
Hij komt. De apostel Paulus heeft  deze gedachte overgenomen van Jesaja, die 
van de komende Messias zei: Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds 
en met de adem Zijner lippen de goddeloze doden. (Jesaja 11:4)

Dit is het moment waarover Zacharia het volgende schreef: Dan zal de 
HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten 
dage van de krijg; Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfb erg, die 
voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde... En de HERE, mijn God, zal komen, alle 
heiligen met Hem. (Zacharia 14:3,4,5)

Hierover schreef de apostel Paulus het volgende: ...bij de openbaring van de 
Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als 
Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here 
Jezus niet gehoorzamen. (2 Th essalonicenzen 1:7,8) En Judas schreef: 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 vier-
schaar te spannen en alle goddelozen te straff en voor al hun goddeloze wer-
ken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de godde-
loze zondaars tegen Hem gesproken hebben. (Judas :14,15)

Deze Jezus is de grote Overwinnaar. De Here Jezus is ook als Overwinnaar 
voor u en mij naar de aarde gekomen. Hij is nu reeds de grote Overwinnaar 
in ons leven. Hij heeft  ons nu al bevrijd uit de vernietigende kracht en macht 
van de duivel en de boze machten. Zo zeker als Hij de grote Redder van het 
volk Israël zal zijn, zo zeker staat Hij nu als de grote Redder en Beschermer 
naast Zijn volgelingen.
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7. De ruiter heeft  een bijzonder gevolg: de heerscharen die in de hemel zijn 
volgden Hem op witte paarden. Zij waren gehuld in wit en smetteloos fi jn 
linnen.

De ruiter op het witte paard uit Openbaring 6, de antichrist, werd ook ge-
volgd door bijzondere ruiters: geen hemelse legerscharen, maar verderf 
zaaiende ruiters. Deze ruiter wordt echter gevolgd door een leger van enge-
len op witte paarden. Er zijn twee gedachten over de vraag, wie hier met die 
legerscharen bedoeld zijn:

a. Het is de Gemeente van de Here Jezus, die Hem volgt. Naar aanleiding 
van Openbaring 14:4 en 17:13,14 is ook wel gedacht aan de gemeente of aan 
de martelaren, die Hem zouden volgen. Als bewijs noemt men soms ook 
1 Corinthe 6:2 waar staat, dat de gelovigen eens de wereld zullen oordelen. 
Maar hier is nog geen sprake van een echt oordeel. Hier gaat het over oorlog.

b. Het zijn de engelen, die Hem volgen. In de Joodse leer over de eindtijd, 
wordt gedacht aan engelen, die bij het eindgericht zullen optreden. Judas 
vertelt in vers 14 en 15, dat Henoch het volgende geprofeteerd heeft : 

Zie, de Here is gekomen met Zijn heilige tienduizenden (d.i. met zijn enge-
len), om over allen de vierschaar te spannen (d.i. het oordeel te vellen) en alle 
goddelozen te straff en voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedre-
ven hebben en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem 
gesproken hebben. In het boek 2 Henoch 17:1 worden deze engelen zelfs als 
soldaten beschreven. De Here Jezus sprak in Mattheüs 24:31 Zelf ook over 
engelen, die Hem bij Zijn komst zouden vergezellen. 

Openbaring 16:12-16 vertelt, hoe de aardse legers samengesteld zijn. 

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, want het zijn 
geesten van demonen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen van 
de gehele wereld om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de 
almachtige God... En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws 
genoemd wordt Harmageddon. 

Het is het werk van de duivel, van de antichrist (het beest uit de zee) en van 
de valse profeet (het beest uit de aarde). Zij zullen in Israël bijeengebracht 
worden op de plaats, die Armageddon genoemd wordt. Zie ook Openbaring 
19:19. Hoewel zij zich in hun strijd op de Here Jezus richten, zijn zij geko-
men om tegen het Joodse volk te strijden. Op dat moment, zal de hemel 
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open gaan en zal de hemelse Overwinnaar op het strijdtoneel verschijnen. 
Dit zien wij ook in Zacharia 14:2-4, „Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem 
ten strijde vergaderen... Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te 
strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; Zijn voeten zullen te 
dien dage staan op de Olijfb erg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan 
zal de Olijfb erg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer 
groot dal...” (Ook Daniël 11:40-45 beschrijft  dit moment). 

Het beest (d.i. de antichrist), dat onoverwinnelijk leek en waarvan zijn 
aanhang eens had uitgeroepen: “Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan 
er oorlog tegen voeren?” wordt nu verslagen. De nederlaag van het beest is 
compleet. Zijn grote legermassa heeft  het beest niet kunnen redden. Het 
heeft  ook de valse profeet niet kunnen redden. Zij worden van het slagveld 
weggesleept en met lichaam en ziel in de poel des vuurs geworpen. Zij gaan 
naar de hel, om er nooit meer uit te komen. 

8. De ruiter heeft  een scherp zwaard, dat uit Zijn mond komt en waarmee 
Hij de heidenen zal slaan. Zie Op. 1:16 en 2:13,16.

Een zwaard is om te strijden. De Here Jezus zal komen om de strijd met de 
goddeloze heidense volken aan te binden. Hij zal de heidenen slaan en ver-
slaan. Zo zal Hij de goddeloze volken straff en voor hun aanvallen op Israël 
gedaan en zal Hij Israël uit hun greep bevrijden. 

Daarnaast zegt 2 Th essalonicenzen 2:8, dat Hij de antichrist zal doden door 
de adem van Zijn mond en machteloos zal maken door Zijn verschijning.

Jesaja 11:4 zegt, dat Hij de aarde - waarschijnlijk moeten wij dit als ‘gewelde-
naar’ vertalen i.p.v. als ‘aarde’ - zal slaan met de roede zijns monds en met de 
adem van Zijn lippen de goddeloze zal doden.

9. De ruiter heeft  een ijzeren staf waarmee Hij de heidenen zal hoeden.

Met strenge gerechtigheid zal Hij hun ongerechtigheden vergelden. Zie ook 
Openbaring 2:27 en 12:5; Psalm 2:9 zegt Gij zult hen verpletteren met een 
ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.

10. De ruiter treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn 
Gods, van de Almachtige. (zie ook Jesaja 63)
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33 – HET VREDERIJK

Openbaring 20:1-6

De eerste opstanding
1 Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse 
diepte en zware ketenen in zijn hand. 2 Hij greep de draak, de slang van 
weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend 
jaren. 3 Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, 
opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend 
jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. 4 Ook zag 
ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van 
hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God had-
den gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn 
merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven 
gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias.
5 De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij 
waren. Dit is de eerste opstanding.
6 Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De 
tweede dood heeft  geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de 
messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen. (NBV)

1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en 
een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de 
duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 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 moest hij 
voor een korte tijd worden losgelaten. 4 En ik zag tronen, en zij zetten zich 
daarop, en het oordeel werd hun gegeven; 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; en zij werden weder 
levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.
5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren vol-
eindigd waren. Dit is de eerste opstanding.
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. (NBG)
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In Openbaring 20 lezen wij eerst over de arrestatie van satan door een engel 
van God, waarbij hij ineens de macht over de aarde verliest, waarna het vre-
derijk aanbreekt. Hier komt de vraag naar voren: wanneer is of wordt satan 
gevangengenomen en wanneer is het vrederijk begonnen of zal het begin-
nen.

Hier is een eind gekomen aan het verderfelijke werk van satan onder gelo-
vigen en in de gehele wereld onder de volken. Hier is een eind gekomen aan 
wat Petrus schreef: 

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft  rond 
als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, 
gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter 
wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. (1 Petrus 5:8,9) 

Satan zwerft  dan niet meer rond als een wild dier om de gelovigen te verslin-
den. Dan is ook Openbaring 12:9 en 10 in vervulling gegaan: 

De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die dui-
vel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn 
engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de 
hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze 
God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias. Want de 
aanklager van onze broeders en zusters, die en dag en nacht bij onze God 
aanklaagde, is ten val gebracht.

Veel reformatorische en katholieke christenen, theologen, gaan ervan uit 
dat satan al zo’n 2000 jaar geleden gevangen genomen is en dat toen ook het 
duizendjarig vrederijk begonnen is. Zij lachen soms schimpend om de evan-
gelische gelovigen die menen dat het vrederijk nog moet komen. Zij spreken 
over deze mensen alsof zij een luilekkerland op aarde verwachten. Prof. dr. 
A.J. Visser heeft  het in De Prediking van het Nieuwe Testament (Op. blz. 
236) zelfs over ‘het grofste luilekkerland-chiliasme’. Zij noemen deze men-
sen vaak ‘chiliasten’, wat een haast ketterse klank moet hebben. Vaak doen 
zij het voorkomen alsof er in de oude kerk ook enkele chiliasten waren, ter-
wijl dit chiliasme juist kenmerkend was voor de oude kerk.1

Deze reformatorische christenen menen, dat het duizendjarig vrederijk al 
2000 jaar geleden begonnen is. Zij verschillen echter van mening als het 
om het juiste tijdstip gaat. De een denkt dat het vrederijk begonnen is bij de 

1 Het Griekse woord chilia betekent duizend. Het woord ‘chiliasten’ verwijst dus naar 
de mensen die geloven in een letterlijk duizendjarig rijk.



416

geboorte van de Here Jezus. Wie hitste Herodes dan op tot de kindermoord 
van Bethlehem als satan dat niet meer kon doen?

De ander meent dat het vrederijk begonnen is toen de Heer Jezus opstond 
uit de dood of naar de hemel terugkeerde. Wie was dan de aanstoker van al 
het leed dat daarna kwam?

Weer een ander meent dat met de regeringsperiode van keizer Constantijn 
de Grote het vrederijk aanbrak, omdat hij zorgde voor rust in de kerk. Was 
er daarna dan vrede?

De reformatorische theologen menen dat het vrederijk toen gekomen is, en 
dat satan toen gebonden werd, zodat hij vanaf die tijd de christenvolken niet 
meer kon verleiden. Zij menen, dat satan nog wel de heidenvolken kon ver-
leiden, maar niet meer de christenvolken. Wát een dwaasheid als je alleen al 
kijkt naar het Duitsland van Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog; Duits-
land een christenvolk!

Na enkele honderden jaren christendom kwamen de kerkelijke leiders onder 
invloed van de heidense Griekse fi losofen. Zo leerden zij op heidens fi loso-
fi sche wijze met het Woord van God om te gaan. In die tijd horen wij over 
Clemens van Alexandrië en zijn leerling Origenes, die beïnvloed waren door 
de leer van de heidense fi losoof Plato en nu de letterlijke uitleg van de Bijbel 
afwezen. Als volgelingen van Plato meenden zij dat je achter de boodschap 
van de Bijbel de geestelijke waarheid moest ontdekken en daarom de Bijbel 
moest vergeestelijken. Zo werd zelfs de boodschap van de opstanding van de 
Here Jezus niet meer letterlijk genomen, maar vergeestelijkt.

Ook de bekende Augustinus (354 -430) deed trouw mee aan het vergeestelij-
ken van de Bijbel. Hij geloofde dus ook niet meer in de komst van een letter-
lijk vrederijk op aarde. Hij meende dat het binden van satan al had plaatsge-
had en het vrederijk aangebroken was toen het evangelie van de Here Jezus 
buiten Judea was verspreid. Hij meende dat het vrederijk een beeld was van 
de kerk, die zich ontwikkelde naar een ideaalbeeld. In zijn verdwaasdheid 
meende hij dat het vrederijk zou eindigen omstreeks het jaar 560. Anderen 
dachten dat het in het jaar 1000 zou eindigen. De Heer Jezus kwam echter 
niet in 650 en ook niet in het jaar 1000.

Het is misschien vreemd, dat de evangelischen gemakkelijker uit hun geloof 
kunnen leven, dan veel reformatorischen. De evangelischen weten dat satan 
nog steeds een gevaarlijke vijand is en zij gaan moedig voorwaarts en ver-
trouwen op de Heer. Veel reformatorischen die geloven dat satan gebonden 
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is en van zijn macht beroofd is, begrijpen niet waar alle onheil en rampen 
vandaan komen. Het kan niet van satan komen, want die is gebonden. Het 
moet dus van God komen. Dus gaan velen van hen God de schuld geven van 
al het onheil dat ook hen overkomt.

De gevangenneming van satan is de hoopvolle boodschap voor de toekomst 
van de hele wereld.

Vraag: Blijven de andere demonen vrij doorgaan met hun sinister werk?

De profeet Jesaja lijkt ons in hoofdstuk 24:21-23 te zeggen, dat de demonen 
samen met satan gevangen genomen zullen worden:

Op die dag zal de HEER afrekenen in de hemel met de machten van de hemel, 
en op aarde met de vorsten van de aarde. Dan worden zij bijeengedreven, 
gevangen in een kuil, opgesloten in een kerker. En na lange tijd zullen zij hun 
straf ontvangen. Dan zal de heldere maan zich schamen, de stralende zon 
van schaamte verbleken. Want de HEER van de hemelse machten heerst op 
de Sion, in Jeruzalem wordt zijn luister getoond aan de oudsten van zijn volk. 
(NBV)

Geschieden zal het te dien dage dat de EEUWIGE bezoeking zal brengen over 
de heirschaar des hoogsten in den hoge,- en over de koningen van de rode 
grond op die rode grond. Ze zullen worden verzameld zoals men gebondenen 
verzamelt bij een put, opgesloten worden in een gesloten hok,- en pas na een 
veelheid van dagen worden bezocht. (NB)

Die dag zal de HERE de gevallen engelen in de hemel straff en, evenals de 
trotse heersers van de landen van de wereld. Zij zullen worden opgesteld als 
gevangenen en in een kerker worden opgesloten tot zij zijn berecht en veroor-
deeld. Dan zal de HERE van de hemelse legers Zijn troon op de berg Sion zet-
ten en glorieus regeren in Jeruzalem. Voor de ogen van alle oudsten van Zijn 
volk zal daar zo’n glorie heersen dat de heldere lichten van zon en maan er bij 
in het niet vallen. (Het BOEK)

Op die dag zal de HEER bestraff en Het hemels heir in de lucht, Met de vorsten 
der wereld op aarde. Ze worden gebonden, gesperd in een kuil, In een kerker 
gevangen, Voor lange tijden gestraft ! De maan zal blozen, de zon zich scha-
men, Want de HEER der heirscharen zal heersen als Koning Op de berg Sion, 
in Jerusalem; En voor zijn oudsten zal zijn heerlijkheid stralen! 
(Canisiusvertaling)
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Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de 
hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straff en. Zij 
zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten 
worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien 
worden. (HSV)

In die beslissende tijd rekent de Heer af met de machten in het heelal, met de 
koningen op aarde. Zij worden bijeengedreven, gevangengezet in de kuil, opge-
sloten in de kerker. Na lange tijd krijgen zij hun straf. (GNB)

En te dien dage zal het geschieden, dat de HERE bezoeking zal brengen over 
het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de aardbo-
dem. En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt 
in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen 
zullen zij bezocht worden. (NBG)

Op die dag rekent Jahwe af: in de hemel met het leger van de hemel, op de 
aarde met de koningen der aarde. Ze worden bijeengedreven, gevangen gezet 
in een kuil, opgesloten in een kerker, en nog een aantal van jaren gestraft . 
(Willibrordvertaling)

Wie al deze verschillende vertaling leest, kan niet aan de indruk ontkomen, 
dat in de periode die hier beschreven wordt – en dat is de periode van het 
Messiaanse vrederijk – niet alleen satan naar zijn gevangenis gebracht zal 
worden, maar ook alle demonen met hem. Dit is in overeenstemming met 
Openbaring 12, waar geschreven is dat satan en al zijn demonen door God 
uit de hemel naar de aarde worden geworpen: 

De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel 
of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn enge-
len werd hij op de aarde gegooid. (Op. 12:9)

Het woordje ‘op’ dat hier gebruikt wordt is de vertaling van het Griekse 
woord eis. Het kan vertaald worden als ‘naar’, ‘naar binnen’, ‘tot (aan)’. Zo is 
het ook vertaald in vers 14:

Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote adelaar om naar haar 
plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en 
een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. 
(NBV)
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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. (NBG)

Nu komt het echter. In Openbaring 20:3 gaat het over satan die in de put 
geworpen wordt: Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en ver-
zegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de 
duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten.

Het is aannemelijk dat alle demonen met hem in de afgrond geworpen wor-
den, wat betekent dat er een periode van 1000 jaar komt waarin satan en de 
demonen geen enkele macht meer op aarde zullen hebben. De demonische 
‘vorsten’ waarover het boek Daniël spreekt zijn er dan ook niet meer! (Zie 
Daniël 10:20,21) Hallelujah!

Wie dit weet, kan toch niet begrijpen hoe er weldenkende en geleerde men-
sen zijn, die geloven dat in de demonische tijd waarin wij leven alle demonen 
in de afgrond gevangen zijn? De tijd die hierboven beschreven wordt, komt 
na de ‘opruiming’ van de dienaren van satan:

Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden 
verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. 
Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn 
bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merk-
teken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuur-
poel met brandende zwavel gegooid. De rest werd gedood door het zwaard dat 
uit de mond van de ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich vol aan 
hun vlees. (Op. 19:19-21)

De antichrist en de valse profeet worden levend, dus lichamelijk in de poel 
des vuurs – ook de hel genoemd – geworpen. Ze gaan er vanzelfsprekend 
niet uit eigen beweging naartoe. Ze moeten erin gesmeten worden. Duizend 
jaar later zullen de duivel en alle ongelovigen eveneens in de poel des vuurs 
geworpen worden. Satan wordt nu nog – in Openbaring 20:3 – in de afgrond 
geworpen, dat is in een tijdelijke gevangenis. Zijn defi nitieve veroordeling 
komt dus ook pas 1000 jaar later!

Nu zal er vrede op aarde zijn. Er zal heel ander nieuws op de TV te zien zijn, 
op de radio te horen en in de krant te lezen! Geen verhalen meer over oorlo-
gen en terreur. Geen verslagen meer over vluchtelingen en rampen. Eindelijk 
niet meer al dat negatieve nieuws in de media, maar nu eens alleen maar 
positieve verhalen. 
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De arrestatie van satan
Er komt een engel uit de hemel die satan grijpt en hem in de boeien slaat. Hij 
heeft  een sleutel van de afgrond bij zich en bindt satan vast in de afgrond, 
ook wel de onderaardse diepte en bodemloze put genoemd. De machtige 
satan wordt niet door de almachtige God gegrepen, ook niet door de Here 
Jezus zelf, nee hij wordt gegrepen door een gewone engel. Een gewone engel 
uit de hemel heeft  dan meer macht dan satan. Hierdoor wordt satan intens 
vernederd.

Satan wordt niet rustig naar de afgrond geleid, hij wordt erin gesmeten. Hij 
gaat niet naar de hel, hij gaat naar een tijdelijke gevangenis.

Satan wordt in de Bijbel (NBG – NBV) gekarakteriseerd als…

• ‘de god van deze eeuw’ – ‘de god van deze wereld’ (2 Corinthe 4:4)

• ‘de overste van de macht der lucht’ – ‘de heerser over de machten in de 
lucht’ (Ephese 2:2)

• ‘de moordenaar van den beginne’ – ‘vanaf het begin een moordenaar’ (Jo-
hannes 8:44)

• ‘de vader van de leugen’ – ‘de vader van de leugen’ (Johannes 8:44) 

Zijn namen zijn satan, duivel, slang en draak. Hij zet mensen op om tegen 
elkaar te liegen, elkaar te bedriegen, te roven, te stelen en te moorden. Alle 
rampen, oorlogen, onheil en onvrede, alle wanhoop en verdriet, alle een-
zaamheid, leed en onbehagen, alle ziekten en ongevallen, alle dood en ver-
derf, het komt allemaal uit de koker van de duivel. Waar satan de god van 
deze eeuw is, kun je dit allemaal verwachten. Hij veroorzaakt het onheil op 
aarde.

Satan wordt met al zijn karaktertrekken afgevoerd. Met de binding van sa-
tan komt er een heel andere situatie op aarde.

In die nieuwe tijd heeft  satan geen macht meer op aarde. Dan kan hij de 
volken niet meer verleiden om oorlog tegen elkaar te voeren, en kan hij de 
mensen niet meer verleiden om elkaar te bedriegen en elkaar kwaad te doen. 
Ook kan hij dan de mensen niet meer verleiden om God te bespotten. In die 
tijd zal er geen antisemitisme en geen anti-zionisme meer zijn. In die tijd zijn 
er geen terroristische aanvallen meer, er zijn zelfs helemaal geen terroristen 
meer. In die tijd wordt niemand meer op straat of in zijn huis belaagd of 
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beroofd. In die tijd zal er voorspoed en welvaart zijn, omdat satan niemand 
meer kan verleiden.

In Openbaring 9 hoorden wij al over de afgrond: Toen blies de vijfde engel 
op zijn bazuin. Ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. Hij 
kreeg de sleutel van de put naar de onderaardse diepte. Hij opende die put, 
waaruit rook opsteeg als uit een grote oven. De zon en de hemel werden ver-
duisterd door de rook uit de put. Uit de rook kwamen sprinkhanen neer op de 
aarde. Ze kregen de beschikking over dezelfde vermogens als schorpioenen op 
aarde. (Op. 9:1-3)

In een eerdere tijd zijn de demonen die in de afgrond gevangen gehouden 
werden vrijgelaten. Nu gaat satan naar deze plaats. Satan wordt gegrepen 
door een engel, hij kan niet ontsnappen. Vervolgens bindt de engel hem met 
de keten die hij meegebracht heeft  uit de hemel. De duivel kan zich niet meer 
bewegen zoals hij wil. Hij is volkomen gehinderd in zijn bewegingen . Ver-
volgens wordt de duivel in een diepe put gesmeten, waaruit geen ontsnap-
ping mogelijk is. Er ligt ook een niet te openen deksel op de put en die is ook 
nog verzegeld. 

Wat dit betekent zien wij in de geschiedenis van Daniël:

Hierop gaf de koning bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te wer-
pen. De koning zei tegen Daniël: ‘Uw God, die u zo vasthoudend dient, zal 
u redden!’ Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd 
afgedekt, en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring 
van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniëls om-
standigheden zou veranderen. (Daniël 6:16,17)

Zoals er niemand iets aan Daniëls omstandigheden kon veranderen, zo zal 
er niemand iets kunnen veranderen aan de situatie van satan. Niemand zal 
hem kunnen bevrijden uit de afgrond. Wees niet bang dat hij kans zal zien 
om zich van zijn ketenen te bevrijden en de deksel van de put te verwijderen. 
Satan zal de volle 1000 jaar vastzitten. Dat is gegarandeerd.

Satan kan ‘de volken’ niet meer verleiden. De uitdrukking ‘de volken’ staat 
model voor de hele mensheid. Dit betekent niet dat er geen zonden meer ge-
daan zullen worden. Hoewel satan de mensen verleidt om te zondigen, doen 
de mensen zelf de zonden. 

Wie na deze beschrijving van satans gevangenschap meent dat wij nu in 
leven in de periode van satans gebonden gevangenschap, heeft  geen reali-
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teitszin en heeft  geen zicht op de wereld waarin wij nu al duizenden jaren 
leven. Waar is vrede onder de mensen? Waar is een land waarin geen zieken 
zijn? Waar is een land waar geen angst voor terrorisme is? Waar is een land 
waarin de mensen massaal de Here God dienen en vereren?

Een tijd van vrede
Jesaja beschrijft  deze tijd als een periode waarin de Messias als Vredevorst 
op aarde zal zijn en er een onvoorstelbare vrede zal zijn bij de mensen, in het 
dierenrijk en zelfs in het plantenrijk. Jesaja schrijft :

Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft  
hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met 
de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als 
een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan 
zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje 
neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. 
Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een 
rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind 
graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, nie-
mand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER ver-
vult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.
Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan 
zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Op die 
dag heft  de Heer opnieuw zijn hand op om de overlevenden van zijn volk vrij 
te kopen uit Assyrië en Egypte, uit Patros, Nubië en Elam, uit Sinear en Ha-
mat, en van de eilanden in zee. Dan steekt hij een vaandel op voor de volken. 
Hij brengt bijeen wie uit Israël verdreven waren, de vluchtelingen uit Juda 
brengt hij samen, van de vier uiteinden van de aarde. Efraïms afgunst zal ver-
dwijnen, aan Juda’s vijandschap komt een eind. Efraïm is niet meer afgunstig 
op Juda, Juda is Efraïm niet meer vijandig. Ze strijken neer op de fl ank van 
Filistea, aan de zee, samen beroven zij de stammen in het oosten; ze leggen de 
hand op Edom en Moab en de Ammonieten zullen hen gehoorzamen.
(Jesaja 11:4-14)

Jesaja 54:13 Al je kinderen worden onderricht door de HEER, rust en vrede zal 
hun ten deel vallen.

Jesaja 55:12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts 
keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in 
de handen klappen.
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Het Nieuwe Testament en het komende Vrederijk
De eerste keer, dat wij in het Nieuwe Testament over vrede op aarde horen, is 
als de engel Gabriël aankondigt, dat de Here God aan de Here Jezus de troon 
van Zijn vader David zal geven. Kort daarna horen wij in de nacht van Je-
zus’ geboorte, als de engelen zingen, dat dit Kind vrede op aarde zal brengen 
(Lucas 2:13,14). Hebben de engelen zich vergist...? 

Later zou de Here Jezus Zelf duidelijk maken, maken dat deze woorden niet 
te maken hadden met zijn tijd op aarde. Van die tijd zei Hij zelf: Meent niet, 
dat Ik gekomen brengen om vrede te brengen; Ik ben niet gekomen om vrede 
te brengen, maar het zwaard. (Matt. 10:34-36 NBG).

Aan het eind van Zijn leven op aarde reageerden de mensen nog één keer op 
het aanbod van vrede en zeiden zij, dat de vrede in de hemel was: ‘Gezegend 
hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer 
aan de Allerhoogste!’ Lucas 19:38

Aan het begin van Jezus’ leven was er sprake van vrede op aarde. Aan het 
eind van Zijn leven was er sprake van vrede in de hemel. Hoe kan dit? Het 
antwoord luidt: Als de mensen de Here Jezus aanvaard hadden, was er vrede 
gekomen. Nu Hij verworpen werd, is de vrede weer een zaak van de hemel. 

Vandaag is er vrede in de hemel, omdat de Here Jezus daar woont. Ook is er 
vrede in het hart van iedere gelovige, omdat de Here Jezus ook daar woont. 
Toch leerde Hij Zijn discipelen om naar deze vrede uit te kijken en God er 
om te bidden. Wij zien dit in het ONZE VADER, waar de Here ons leerde 
bidden: Uw koninkrijk komen, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook 
op aarde. (Matt. 6:10)

Deze woorden tonen ons, dat de Here Jezus duidelijk maakte, dat er een 
tijd van vrede op aarde zou komen. Kenmerkend voor die periode zou zijn, 
dat in die tijd Gods wil op aarde gevonden zou worden, net zoals die in de 
hemel er is. Geen mens kan zeggen, dat zo’n vrederijk er was, toen de Here 
Jezus op aarde was. Geen mens kan zeggen, dat in de tijd die er ligt tussen 
Jezus’ geboorte en de dag van vandaag, ooit zo’n periode van vrede geweest 
is. Deze periode is er nooit geweest, ongeacht of u deze woorden letterlijk of 
geestelijk wilt nemen. Er is geen vrede in de wereld geweest. Er is ook nog 
nooit zo’n periode van vrede in de kerk geweest...!

Kort vóór Zijn sterven, maakte de Here Jezus nog een toespeling op de pro-
fetie van Daniël. De Here Jezus maakte toen duidelijk dat de woorden van 
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Daniël1 bedoeld waren voor de toekomst, als Hij zou wederkomen. Jezus zei: 
Ik zeg u: Van nu af aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rech-
terhand der Macht en komende op de wolken des hemels. (Mattheüs 26:64) 

Kort daarvoor had de Here Jezus ook al gezegd, dat alle stammen zich op de 
borst zouden slaan bij het zien van de Zoon des mensen als Hij zou komen 
op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. (vgl. Mattheüs 
24:30)

Toen de Here Jezus van de aarde terugkeerde naar de hemel, kwam er een 
boodschap uit de hemel, die duidelijk maakte, dat de Here Jezus zou terug-
komen en dàn de profetieën zou vervullen, die Hij nog niet vervuld had. De 
engelen zeiden: Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op 
dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. (Hande-
lingen 1:10,11)

Op dezelfde wijze... Dat betekent, dat de Here Jezus zowel lichamelijk, als 
persoonlijk en zichtbaar zou wederkeren. Openbaring 1:7 geeft  een profeti-
sche aanvulling, daarbij een belangrijke tekst uit de profetie van Zacharia 
citerend:

Zie, Hij, Jezus, komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem 
hebben doorstoken...

Op de eerste kerkvergadering (als wij hem zo mogen noemen) te Jeruzalem 
werd gesproken over de vraag of heidenen eerst besneden Jood moesten 
worden vóór zij konden worden gered, of dat zij door het geloof innerlijk 
gereinigd kunnen worden. Op deze vergadering heeft  de apostel Jakobus het 
verschil tussen Joden en bekeerde heidenen duidelijk gemaakt. Daardoor 
kwam ook de Bijbelse visie op de toekomstige gebeurtenissen ter sprake:

Eerst zette Jakobus uiteen, hoe God het plan heeft  opgevat om uit de heide-
nen een volk te vormen dat zijn naam vereert. (Handelingen 15:14) Hierna 
zou volgens Jakobus het volgende gebeuren: Dan keer ik [God] terug op mijn 
schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen, uit het puin zal ik 
het weer opbouwen. (Handelingen 15:16)

Jakobus zet dus uiteen, dat er bij God sprake is van een bepaalde volgorde:

1 Daniël 7:13 In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel 
iemand kwam die eruitzag als een mens.
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- eerst komt het tijdperk van de gemeente
- daarna komt de periode, waarin het herstel van Israël zal plaatsvinden

Verder deelt Jakobus mee, dat deze gebeurtenissen een bepaald doel hebben:

...zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle 
heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen.

Wat zeiden de eerste christenen over de komende vrede?
Wie de Bijbel leest, zal zien dat in het Oude en het Nieuwe Testament een 
bijzondere periode aangekondigd wordt, waarin er werkelijke vrede op aarde 
zal zijn. De apostelen Paulus, Petrus en Johannes kondigden een letterlijke 
periode van vrede op aarde aan. Al deze schrijvers hebben geen moment ge-
dacht aan een geestelijke uitleg. In hun tijd deed men namelijk nog niet aan 
de vergeestelijking van bepaalde Bijbelteksten. Zij kunnen er dus ook niet 
aan meegedaan hebben. Dat dit zo is, blijkt ook wel uit de uitspraken van de 
opvolgers van de apostelen – de kerkvaders:

Barnabas, die veelal voor de bekende mede-arbeider van Paulus wordt ge-
houden, Clementinus, de metgezel van Paulus en Johannes en Papias, een 
leerling van de apostel Johannes en vriend van Polycarpus, zijn met grote 
beslistheid opgekomen voor de letterlijke opvatting van het vrederijk op 
aarde. Uit hun geschrift en blijkt duidelijk, dat zij er niet alleen zelf zo over 
dachten, maar dat dit de algemene opvatting van de eerste christenen was. 

Polycarpus (ca. 69-ca. 156), de bisschop van Smyrna, tijdgenoot en leerling 
van de apostel Johannes, geloofde in de letterlijke komst van een duizendja-
rig rijk op aarde.

Irenaeus (ca. 140-ca. 202) was afk omstig uit Klein Azië, het gebied waar de 
apostel Johannes geruime tijd geleefd heeft . Irenaeus kwam in het gebied 
rond Ephese tot bekering. In dit gebied bracht de apostel Johannes het laat-
ste deel van zijn leven door. De boodschap van Johannes was hier doorge-
geven aan de bekende Polycarpus, die de boodschap weer doorgegeven had 
aan Irenaeus. Irenaeus was een groot geleerde en verdediger van het geloof 
(vooral tegen de ketterij van het gnosticisme). Deze Irenaeus geloofde op 
dezelfde wijze als wij, als het ging om de wederkomst van de Here Jezus. 
Ook hij nam de profetieën uit Oude en Nieuwe Testament die over de we-
derkomst van de Here Jezus gingen, letterlijk. Zo geloofde hij, dat er eens 
een vrederijk op aarde zou komen, dat, zoals de Openbaring zegt, 1000 jaar 
zou duren. 
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Commodianus verwachtte in de toekomst een Duizendjarig rijk op aarde.

Justinus de Martelaar (ca. 100-ca. 165) moet volgens Comenius gezegd 
hebben, dat alle christenen in zijn tijd geloofden in de komst van een aards 
vrederijk.

Tertullianus, die omstreeks het jaar 240 gestorven is, was overtuigd, dat er 
een letterlijk vrederijk op aarde zou komen. 

Het roer in de kerk werd omgegooid in de tijd van Gajus, de eerste in de 
kerkgeschiedenis die de 1000 jaar symbolisch opvatte. Deze man wees ook 
het boek Openbaring af, omdat hij meende, dat dit door de ketter Cerinthius 
was geschreven. 

Vooral bekend in dit opzicht is Origenes (ca. 185-ca.253), een man die door 
velen vereerd en door velen verguisd wordt als een ketter. Hij leerde onder 
andere de bekering van de duivel, geloofde niet in een letterlijke opstanding 
uit de doden en noemde het boek Openbaring een boek van wilde drome-
rijen. Deze man was een groot bewonderaar van de fi losofi e van Plato, een 
fi losoof uit Griekenland, die niets met het christendom te maken had. Als 
reactie op de fi losofi e van Plato begon Origenes de boodschap van de Bij-
bel te vergeestelijken. Hij heeft  de meest idiote staaltjes van vergeestelijking 
getoond. 

Geestelijke in plaats van letterlijke uitleg
Toen de kerk zich met de wereld begon te bemoeien en de wijsheid van 
Christus verruilde voor de fi losofi e van de wereld, begon men ook de let-
terlijke uitleg van de Bijbel in te ruilen voor de geestelijke uitleg. Op de wijze 
van de wereld en op de manier van de Griekse fi losofen begon men de Bijbel 
te lezen en uit te leggen. Hier ging het mis en is het vele eeuwen lang mis 
geweest!

Opvallende inconsequentie daarbij is, dat men de teksten uit de Bijbel die 
over de zegeningen voor Israël handelden, toepaste op de kerk, terwijl men 
de teksten die handelden over de straf van Israël, bleef toepassen op Israël. 

Tegen het eind van de derde eeuw horen wij van andere grote Bijbelgeleer-
den, die allen nog steeds geloofden in een letterlijk duizend jarig vrederijk. 
Ik noem enkele namen:
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• Commodianus, Lactantius, Victorinus, Appolinaris en Methodius (die 
in 311 na Christus de marteldood stierf). Deze Methodius was een groot 
tegenstander van de vreemde Origenes, die weliswaar door velen in de 
tijden na hem geprezen werd, maar die een eigen leer in de kerk inge-
voerd heeft . 

• Hieronymus, die in de 5e eeuw leefde en zelf al niet meer geloofde in de 
letterlijke vervulling van de profetieën over een vrederijk op aarde, moet 
echter wel erkennen, dat vele kerkelijke mannen en martelaren zulke 
dingen gezegd hebben.

• Ook Augustinus werd geleerd op de manier van Origenes de Schrift en 
te verklaren. Hij ging er zelf ook mee verder. Onder zijn invloed raakte 
de leer van het aardse vrederijk, die 3 eeuwen lang algemeen door de 
gelovigen aanvaard was, op de achtergrond. Alle profetieën die hierover 
gingen, begon men te vergeestelijken. Hij werd de leraar voor de latere 
Katholieke en reformatorische gelovigen, die (bijna) allen het Duizendja-
rig vrederijk vergeestelijkten. 
Augustinus leerde, dat het Duizendjarig vrederijk een ander woord was 
voor de tijd van de kerk. Als wij de consequenties hieruit trekken, dan 
zijn vele Joden in de afgelopen 2000 jaar vervolgd, gemarteld en ver-
moord in een tijd, die men het vrederijk mag noemen. Ook zijn veel 
(vooral evangelische) christenen ‘op een zacht vuur levend verbrand’, of 
verdronken of op andere wijze vermoord. 

Zowel de periode van de Tweede Wereldoorlog als onze eigen tijd zouden 
dan kenmerkend zijn voor het feit dat satan machteloos gebonden zou zijn. 
Toen een christen zijn predikant eens vroeg hoe het mogelijk kan zijn, dat 
satan nu gebonden is en de volken niet zou kunnen verleiden, zei de predi-
kant, dat satan inderdaad machteloos gebonden is, maar dat hij alleen nog 
roert met zijn staart. Terwijl de één leerde, dat het Duizendjarig rijk begon-
nen was, toen Christus op Golgotha stierf en daar de duivel overwonnen had 
en men zelfs leerde, dat Hij daar de duivel gebonden had, leerde de ander, 
dat het Duizendjarig rijk begonnen was bij de hemelvaart van de Here Je-
zus. Toen zou de satan gebonden zijn en kon hij de heidenvolken niet meer 
verleiden. Onder de christenvolken kon hij echter rustig voortgaan met zijn 
satanisch bedrijf, zoveel hij wil en zoveel hij kan (aldus de Gereformeerde ds. 
H. Veldkamp) 

Een volgende leerde, dat het vrederijk begonnen was bij de regering van 
keizer Constantijn de Grote. Men meende, dat de kerk nu het rijk van God 
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op aarde was. De kerk werd immers niet meer vervolgd en er was een chris-
telijke keizer, die overwinnaar was over zijn vijanden. Wie wat meer kennis 
heeft  van alle profetieën die te maken hebben met het vrederijk, ziet duide-
lijk, dat de profetieën toen niet in vervulling zijn gaan en nu nog steeds niet.

Eigenlijk moeten wij zeggen, dat de kerk van toen, die wij later de R.K. kerk 
zijn gaan noemen, in zijn lonken naar de wereld, de boodschap van de Bijbel 
een groot onrecht heeft  aangedaan en vele gelovigen misleid heeft . Het is 
jammer, dat men dit in de tijd van de Reformatie niet duidelijk gezien heeft  
en er geen afstand van genomen heeft . 

Naast de offi  ciële R.K. kerk zijn er door alle eeuwen heen evangelische ge-
meenten geweest, die vaak uitgescholden werden voor anabaptisten1 en chi-
liasten. In deze gemeenten bleef men trouw aan de doop door onderdompe-
ling, zoals deze door de eerste christenen in de eerste eeuwen voltrokken was 
en men bleef geloven in de komst van een aards vrederijk. 

Uit de kerkgeschiedenis kennen wij bijvoorbeeld de Katharen en de Wal-
denzen, die trouw bleven aan de doop door onderdompeling en aan de ver-
wachting van een aards vrederijk. In Nederland zijn er steeds predikanten 
geweest, die wel in een letterlijk vrederijk op aarde geloofden. Eén van hen 
was de bekende ds. Isaac Da Costa. Een ander was de grote Duitse piëtist 
Bengel. In Gereformeerde kring is men de naam van vader Brakel, een leer-
ling van Voetius nog niet vergeten. 

Grote Godsmannen die een aards vrederijk verwachtten: 

• Bilderdijk
• Prof. Van Oosterzee
• Ds. J. van Andel
• Abr. Capadose
• Joh. de Liefde
• Dr. Chantepie de la Saussaye
• Ds. Budding
• Prof. J.H. Gunning
• Professor Haitjema
• Professor Miskotte
• Ds. A.M. Berkhoff 
• Ds. C.J. Hoekendijk

Ook Johannes de Heer willen wij hierbij niet vergeten!

1 Ook ‘wederdopers’ genoemd.
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Een ander die in een toekomstig aards vrederijk geloofde was de grote theo-
loog Bengel in het midden van de 18e eeuw. Nog een groot theoloog was 
Delitsch, van wie wij veel hoorden in de 19e eeuw. In Frankrijk kennen wij 
Godet. In Engeland en Amerika zijn het mannen als Spurgeon en Moody. 
Allen mannen die een toekomstig Duizendjarig vrederijk verwachtten.

Gelukkig zijn er in onze tijd veel theologen, die de oude visie van de eerste 
gelovigen weer opgepakt hebben. Luister naar de woorden van 2 Petrus 1:19 
Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toege-
nomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als 
op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de 
morgenster opgaat in uw hart.

Kenmerken van het Vrederijk
Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de 
zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over 
God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en 
ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot 
leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de Messias. De an-
dere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit 
is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste 
opstanding. De tweede dood heeft  geen macht over hen. Zij zullen priester van 
God en van de Messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen. 
(Op. 20:4-6)

Wat hier geschreven staat, gaat over het komende Messiaanse vrederijk. Jes-
aja beschrijft  deze periode als volgt:

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal 
staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen 
daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar 
de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrich-
ten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion 
klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. Hij zal rechtspre-
ken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun 
zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk 
zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten 
wat oorlog is. (Jesaja 2:2-4)

In die tijd zullen er geen oorlogen meer gevoerd worden. 
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Staan de tronen in de hemel of op aarde?
In Openbaring 19 lezen wij dat de Here Jezus uit de hemel naar de aarde 
gekomen is. De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde 
hem op witte paarden. We lezen niet dat Hij daarna teruggekeerd is naar de 
hemel. Wel lezen wij dat er nog een engel uit de hemel gekomen is die satan 
in de afgrond gesmeten heeft .

De Heer komt om in de komende periode van 1000 jaar op aarde te regeren. 
Dan moeten de tronen van hen die met Hem zullen regeren ook op aarde 
staan. Verder horen wij dat zij die op die tronen zullen zitten uit de dood zijn 
opgestaan (Op. 20:6). Zij zijn dus ook op aarde! Dat bleek al uit Openbaring 
5. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters 
gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. (Op. 5:10)

Ik zag tronen
Wij horen hierover al in Daniël 7. Dit hoofdstuk begint als volgt: In het eerste 
jaar van koning Belsassar van Babylonië had Daniël een droom, beelden 
kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn verslag 
begon aldus: ‘Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden 
van de hemel de grote zee in beroering brachten. Vier grote dieren rezen op uit 
de zee, elk met een andere gestalte. (Daniël 7:1-3) 

Dit is dus op aarde. Wat Daniël ziet, heeft  dus niet plaats in de hemel, maar 
op aarde. Daarna lezen wij in Daniël 7: 

13 In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel 
iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd 
voor hem geleid. 14 Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en 
alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschap-
pij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koning-
schap zou nooit te gronde gaan. 17 Die grote dieren, vier in getal, duiden op 
vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. 18 Daarna zullen de heiligen 
van de hoogste God het koningschap ontvangen, en zij zullen het koning-
schap altijd behouden – voor eeuwig en altijd. 21 Ik had immers gezien hoe 
die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overwon, 22 totdat de oude 
wijze kwam, er recht werd verschaft  aan de heiligen van de hoogste God en 
de tijd aanbrak dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. 26 Dan zal 
het hof plaatsnemen en zal hem [de antichrist] zijn heerschappij ontnomen 
worden, hij zal voor eeuwig verdelgd en vernietigd worden. 27 Het koning-
schap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel 
zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de hoogste God. Zijn 
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koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen hem dienen en 
gehoorzamen.

27 Daarop vroeg Petrus: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. 
Waar kunnen wij naar uitzien?’ 28 Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: 
wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensen-
zoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij ge-
volgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf 
stammen van Israël. (Matt. 19:27,28)

25 Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen on-
derworpen volken, en wie macht heeft  laat zich weldoener noemen. 
30 jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen 
op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. (Lukas 
22:25 en 30)

De discipelen zullen in de tijd van het Messiaanse vrederijk rechtspreken 
over de 12 stammen van Israël. Die moeten in die tijd dus zijn teruggekeerd. 
Wat wij in onze tijd meemaken – de terugkeer van de verloren 10 stammen 
– is dus een voorbereiding op de komst van het Messiaanse vrederijk! Hier 
in Openbaring 20 gaat het echter verder dan de 12 discipelen. Hier gaat het 
over hen die als martelaren in de grote verdrukking gestorven zijn. 

Wie zullen er op deze tronen zitten?
Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden 
getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld 
niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand 
gekregen. Zij waren tot leven gekomen en hebben dus weer een lichaam.

Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden 
getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet 
aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. 
(Op. 20:4)

Dit zijn de mensen over wie wij al in Openbaring 6 lazen: 

Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zie-
len van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken 
en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, 
wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straff en en ons bloed 
op hen wreken?’ Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog 
een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders 
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en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden 
hebben. (Op. 6:9-11)

Zij waren dood en zijn tot leven gekomen. Dit is de eerste opstanding. In de 
Bijbel wordt als volgt over de opstanding gesproken:

De Messias stond als eersteling op uit het graf. Maar Christus is werkelijk uit 
de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. (1 Corinthe 15:20)
NB: „als eersteling van wie ontslapen zijn.”
GNB: „de eerste vrucht die geoogst werd onder hen die gestorven zijn.”

Alle mensen die ten tijde van zijn sterven in Jeruzalem uit het graf waren 
opgestaan, zijn opnieuw gestorven.

Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. Op dat moment 
scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de 
aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de licha-
men van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus’ opstan-
ding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich 
bekend aan een groot aantal mensen. (Matt. 27:50-53)

Dan komt de opstanding van hen die gelovigen waren. Zij staan op uit de 
doden. Eigenlijk: van tussen de doden uit. Deze opstanding heeft  plaats in 
twee fasen. Zij die horen bij de Gemeente van de Here Jezus staan op als de 
Here Jezus komt in de lucht (1 Th essalonicenzen 4:13-18). Zij staan op uit de 
dood net voordat de grote verdrukking begint. Zij die in de grote verdruk-
king alsnog tot geloof gekomen zijn. Zij staan op uit de dood direct na het 
eind van de grote verdrukking. 

Tot slot komt aan het eind der tijden, na het Messiaanse vrederijk, de alge-
mene opstanding van de doden. Dat is van allen die niet alleen lichamelijk 
dood waren, maar ook geestelijk (Op. 20:12,13).

Paulus schrijft  hierover: Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door 
Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde 
tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. 
En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, 
nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft . Want hij 
moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft  gelegd’. 
(1 Corinthe 15:22-25)
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Deze mensen zullen 1000 jaar leven op aarde en niet sterven! Na die 1000 
jaar zal hun taak op aarde voleindigd zijn en zal hun leven op aarde beëin-
digd worden. Zij gaan nu naar de vernieuwde en verheerlijkte aarde! Een 
geleerde uit onze tijd heeft  in augustus 2015 gezegd, dat hij ervan overtuigd 
was, dat de eerste baby’s geboren zijn die 1000 jaar oud zullen worden.

Daniël wist al dat de opstanding uit twee delen zou bestaan: Velen van hen 
die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te 
leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. (Daniël 
12:2)

Zij zitten op deze tronen om te regeren
Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. (Op. 20:4)

NBG: En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun 
gegeven.

NB: En ik zag tronen. En zij gingen daarop zitten en hun werd oordeels-
macht gegeven. Ook zag ik de zielen van hen die waren onthoofd om het 
getuigenis van Jezus en het woord van God, en wel zij die het beest geen hulde 
hebben gebracht, noch zijn beeld, en het merkteken niet op hun voorhoofd of 
hand hebben aangenomen. En zij begonnen te leven en met de Christus als 
koning te heersen, die duizend jaar. (Op. 20:4)

Als wij vertalen zoals de NBG en de NBV, zou het gaan om rehabilitatie van 
de martelaren. Als wij echter met ‘oordeelsmacht’ vertalen, gaat het niet over 
rehabilitatie, maar over autoriteit en gezag. Dit gezag is klaarblijkelijk niet 
om mensen te besturen, het is geen nieuwe regeringsvorm, het is nieuwe 
vorm voor een rechtbank. Deze mensen gaan rechtspreken en oordelen. Ook 
al is satan in die tijd gebonden, er zijn nog steeds mensen die de wetten van 
het nieuwe koninkrijk overtreden. Zij moeten ook in die periode gestraft  
worden. Zie Jesaja 65:20:

Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft , geen grijsaard 
die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en 
wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. (NBV)

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 hon-
derdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek 
getroff en worden. (NBG)
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... er zal daar niet meer wezen een zuigeling van enkele dagen of een grijsaard 
die zijn dagen niet vol maakt; want de jonge jongen zal als man van honderd 
jaar sterven en de zondaar wordt pas als man van honderd jaar vervloekt. 
(NB)

Baby’s zullen niet meer enkele dagen oud sterven; mannen die honderd jaar 
worden, zullen er niet oud uitzien! Alleen zondaars zullen op een dergelijke 
leeft ijd sterven! (Het BOEK)

Zuigelingen blijven in leven, bejaarden sterven niet voor hun tijd. Wie als 
honderdjarige sterft , sterft  jong. Op wie de honderd niet haalt, rust een vloek. 
(GNB)

Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft  of een oude 
man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een 
honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. 
(HSV)

De tijdsduur 
In Openbaring 20:1-7 wordt maar liefst zes keer gezegd, dat het komende 
vrederijk 1000 jaar zal duren. Moet je het dan toch nog symbolisch opvat-
ten? In de Bijbel vinden wij verschillende perioden waarin op een bijzondere 
wijze de getallen 6 en 7 of 6+1 verwerkt zijn.

Een voorbeeld en type van het vrederijk vinden wij in de sabbat. God schiep 
de wereld in zes dagen en rustte op de zevende dag. De Israëlieten moesten 
zes dagen werken en op de zevende dag rusten. 

Daarnaast hebben wij types in de perioden van 6e en 7e jaar, maar ook in 49e 
en 50e jaar. Een aantal rabbijnen heeft  in vroeger tijden hieruit de conclusie 
getrokken, dat het op deze wijze ook zal gaan met het Messiaanse rijk. Zij 
verwachtten, dat er zes periodes van 1000 jaar zouden komen, waarin de 
mensen zouden werken. Daarna zou er een 7e periode van 1000 jaar komen, 
waarin de mens rust en vrede zou hebben. De kerkvaders dachten ongeveer 
op dezelfde wijze. Zij verdeelden de tijd als volgt:

• 2000 jaar van Adam tot Abraham, d.i. 2000 jaar zonder wet.
• 2000 jaar van Abraham tot Christus, d.i. 2000 jaar onder de wet.
• 2000 jaar van Christus tot aan Zijn wederkomst, d.i. 2000 jaar onder de 

genade.
• 1000 jaar het Messiaanse vrederijk.
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Wanneer zal dit vrederijk komen
In Handelingen 15 zagen wij al, dat dit rijk zal komen ná de periode van de 
gemeente. Wij herhalen dit nog even. 

Simeon heeft  uiteengezet hoe God zelf het plan heeft  opgevat om uit de hei-
denen een volk te vormen dat zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de 
woorden van de profeten; er staat immers geschreven [in Amos 9:11]: Dan 
keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbou-
wen, uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, 
zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle 
heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer, die dit van 
oudsher heeft  aangekondigd. (Handelingen 15:14-17 NBV)

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 we-
derkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan 
is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, opdat 
het overige deel der mensen de Here zoeke, en alle heidenen, over welke mijn 
naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet, welke van eeuwig-
heid bekend zijn. (NBG)

Jakobus zet dus uiteen, dat er bij God sprake is van een bepaalde volgorde:

• Eerst komt het tijdperk van de gemeente (dat is vanaf de Pinksterdag in 
Handelingen 2 in ieder geval tot nu toe).

• Daarna komt de periode, waarin het herstel van Israël zal plaatsvinden.

Verder deelt Jakobus mee, dat deze gebeurtenissen een bepaald doel hebben:

Opdat het overige deel van de mensen de Here zal zoeken en alle heidenen 
over welke Gods Naam is uitgeroepen. Dit gaat in vervulling in de tijd van 
het Messiaanse vrederijk. (Handelingen 15:14,16,17)

Wat gaat er dan gebeuren?
De opname der gemeente (1 Th essalonicenzen 4:13-18). Hierbij zal de Here 
Jezus komen in de lucht en niet op aarde. Hij zal komen als een dief in de 
nacht.

De openbaring van de antichrist (2 Th essalonicenzen 2:3), direct na de op-
name der gemeente en direct bij het aanbreken van de Grote Verdrukking.
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De periode van de Grote Verdrukking. Volgens de profeet Daniël zal deze 
periode 7 jaar duren en verdeeld zijn in twee periodes van ieder 3½ jaar.

Nu zal de Here Jezus op de aarde komen. Zijn voeten zullen op de Olijfb erg 
staan. Nu komt Hij om als Koning te heersen. Iedereen op de hele wereld zal 
Hem zien bij Zijn komst.

Op dat moment van Zijn wederkomst breekt het Messiaanse vrederijk op 
aarde aan.

Vrede, gerechtigheid en vreugde op aarde
Aan al het onrecht dat de wereld vervult, zal een einde gekomen zijn. Er zal 
ware gerechtigheid en eerlijkheid zijn (Jesaja 2:4; 11:3-5,9).

Er zal geen oorlog of oorlogsdreiging meer zijn. Er zal absolute vrede en 
harmonie tussen de mensen en de volken zijn (Jesaja 2:4; 9:5,6). De legers 
worden opgeheven. Kazernes zullen voor andere doeleinden gebruikt kun-
nen worden. Er zal geen wapenindustrie meer zijn. Ook geen wapenhandela-
ren. Jesaja zegt, dat zij dan hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegscharen 
en hun speren tot snoeimessen (Jesaja 2:4). De militaire uitrustingsstukken, 
zoals militaire kleding, zullen vernietigd worden (Jesaja 9:4)

Er zal geen verdriet meer zijn. De mensen zullen in vreugde leven. Er zal 
werkelijk geluk op aarde zijn. In de gezinnen zal er rust zijn. De Bijbel 
spreekt over een periode van grote vreugde (Jesaja 8:23-9:2; 25:6-8). Jesaja 
profeteert, dat men in die tijd geen kwaad zal doen noch verderf zal stichten 
op gans Gods heilige berg (Jesaja 11:9).

Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en 
een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht on-
heil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. (Jesaja 65:25)

De strijd om de tempelberg tussen islamieten en Palestijnen aan de ene kant 
en Joden aan de andere kant zal dan voorbij zijn.

Gezond oud worden
Wij lezen in de Bijbel, dat de mensen na de zondeval nog steeds een hoge 
leeft ijd bereikten. Adam bijvoorbeeld werd 930 jaar, terwijl Methusalah zelfs 
969 jaar oud werd. In het komende vrederijk zal de dood niemand meer 
voortijdig uit het leven rukken. De honderdjarigen zullen dan “jong” ge-
noemd worden. De mensen zullen dan de leeft ijden van de bomen bereiken. 
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Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft , geen grijsaard 
die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, 
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. Zij zullen huizen bouwen en 
er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; in wat zij 
bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want 
de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverko-
renen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet 
tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij 
zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 
(Jesaja 65:20-23)

Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. 
Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen: 
waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. 
(Jesaja 35:5,6)

Dieren- en plantenwereld zullen ook veranderen
Na de zondeval zei God, dat de aardbodem ter wille van de mens vervloekt 
was. De aarde zou doornen en distelen voortbrengen. (Genesis 3:17-19) In 
het Nieuwe Testament lezen wij, dat Paulus schrijft , dat de schepping aan de 
vruchteloosheid onderworpen is en dat de ganse schepping in al haar delen 
zucht en in barensnood is. (Romeinen 8:19-22)

Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken. Zo 
zal de HEER zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken. 
(Jesaja 55:13; vgl. Jesaja 35:6)

Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien. In de 
woestijn laat ik meren ontstaan, uit dorre grond borrelt water op. Ik plant in 
de woestijn ceder en acacia, mirte en olijf, en ik laat in de wildernis den, kam-
perfoelie en cipres opschieten. (Jesaja 41:18,19)

Ook de dierenwereld zal een grote verandering ondergaan. De wolf zal bij 
het schaap verkeren. De panter zal zich neerleggen 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, terwijl haar jongen zich 
tezamen zullen neerleggen. De leeuw zal stro eten als het rund. Een zuige-
ling zal spelen bij het hol van een adder. Een gespeend kind zal zijn hand 
uitstrekken naar het nest van een gift ige slang (Jesaja 11:6-9 zie ook Jesaja 
65:17-25).
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Het voert te ver, om alle komende veranderingen verder te bespreken. Er zal 
in ieder geval een periode van absolute vrede en harmonie aanbreken. De 
Here Jezus zal persoonlijk op aarde zijn. Hij zal als Koning regeren over de 
gehele wereld. En alle mensen zullen Hem dienen.
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34 – GOG EN MAGOG

Openbaring 20:7-10

De duivel in de poel van vuur en zwavel
7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden 
losgelaten. 8 Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de 
aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een 
menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. 9 Ze trekken op, over de hele 
breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde 
stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. 10 En de duivel, die 
hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en 
de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwig-
heid. (NBV)

7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevange-
nis worden losgelaten, 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. 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, 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. 
(NBG)

Na 1000 jaar eindigt het vrederijk
Zoals Adam en Eva indertijd in de hof van Eden de vrije keuze hadden om 
God te gehoorzamen of hun eigen wil te volgen, zo zullen de mensen op 
aarde na die 1000 jaar ook de mogelijkheid krijgen om te kiezen tussen het 
dienen van God of opnieuw in opstand te komen tegen God. 

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal 
staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen 
daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar 
de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrich-
ten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion 
klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. Hij zal rechtspre-
ken tussen de volken... (Jesaja 2:2-4a)
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Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. (Jesaja 
2:3 NBG)

Vanuit Jeruzalem geeft  de Heer zijn richtlijnen, vanuit de tempelstad richt hij 
zich tot de mensen. (Jesaja 2:3 GNB)

Gedurende duizend jaar wordt de wereld geregeerd door de Goddelijke wet. 
Nee, niet door de sharia! De islam heeft  dan het onderspit gedolven. De we-
reld wordt dan geregeerd door de Heer Jezus, die volgens de Bijbel de volken 
zal regeren.

Satan wordt bevrijd uit zijn gevangenis
Satan heeft  1000 jaar werkeloos moeten toezien. Hij heeft  de volken niet 
kunnen verleiden. Hij kon mensen en volken niet op het verkeerde been zet-
ten door zijn leugens en manipulaties. Hij heeft  in die 1000 jaar wel kunnen 
nadenken, wat hij zal doen als hij ooit nog zou vrijkomen. In Openbaring 20 
zien wij, dat hij na zijn vrijlating uit de gevangenis direct aan het werk gaat! 
Er blijkt niets van goedheid en liefde in het hart van satan te zijn!

Zoals het indertijd in de Hof van Eden de satan was die Eva verleidde, zo zal 
het nu opnieuw satan zijn die de volken op aarde zal verleiden om tegen God 
in opstand te komen. Hoe doe je dat vanaf de aarde tegen God in de hemel? 
Dat doe je via het Joodse volk!

Satan wordt uit zijn gevangenschap bevrijd. Wie hem bevrijdt, wordt niet 
verteld. Het ligt voor de hand dat de engel die hem opgesloten had, hem nu 
ook bevrijdt. De put waarin satan opgesloten was, was slechts een tijdelijke 
gevangenis, ook al was satan er gedurende 1000 jaar. Zijn defi nitieve plaats 
in de hele eeuwigheid zal de hel zijn. De hel is dus niet de huidige woon-
plaats van satan – de hel is op dit moment nog steeds leeg. Hij wordt pas 
gevuld na het komende vrederijk.

Satan wordt vrijgelaten uit zijn gevangenis zodat hij nog één keer kan pro-
beren de volken te verleiden. En hij zàl de volken verleiden. Als het om God 
en het Joodse volk gaat, zijn de volken maar al te blij als zij weer een poging 
kunnen wagen om het Joodse volk uit te roeien. Het Joodse volk is het uit-
verkoren volk van God. Het is begrijpelijk dat veel Joden zelf niet zo blij zijn 
met die uitverkiezing. Voor de Joden is het alsof zij uitverkoren zijn om de 
eeuwige zondebok op aarde te zijn. Ze zijn inderdaad uitverkoren om altijd 
de vertegenwoordigers van God op aarde te zijn. Ze zijn uitverkoren om 
altijd weer de klappen op te vangen!
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Satan wordt dus losgemaakt van zijn ketenen en bevrijd uit de put. Hij is 
weer vrij en kan doen en laten wat hij wil. Dat gaat hij dan ook doen. Hij 
kan God Zelf in de hemel niet bestrijden. Dus richt hij zich op de vertegen-
woordigers van God op aarde: het Joodse volk.

In Openbaring 19:19 lazen wij: Ik zag dat het beest en de koningen op aarde 
zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op 
het paard en zijn legermacht. Aan het eind van de grote verdrukking kwam 
het beest nog een keer in actie. Na afl oop van het vrederijk zal satan zelf nog 
een keer in actie komen. Openbaring 20:8 lijkt een heviger herhaling te zijn 
van de gebeurtenissen uit Openbaring 19:19.

Als zandkorrels aan de zee
Hij [Satan] brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zand-
korrels aan de zee. (Op. 20:8) 

Dit herinnert aan de beloft e van God aan Abraham:

Ik zal je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan 
de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen 
zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. (Gen. 22:17)

God beloofde aan Abraham zoveel nakomelingen als er zandkorrels aan 
de zee liggen. Satan bracht een leger bijeen zo groot als er zandkorrels aan 
de zee liggen! Terwijl de volken duizend jaar lang de zegeningen van het 
Messiaanse vrederijk ontvangen, komen zij in opstand tegen Hem die hen 
gezegend heeft . Satan is nog maar net vrij of de opstand begint al. Onbegrij-
pelijk! Je kunt zeggen dat alle eeuwen van Israëls bestaan de volken onder 
leiding van de duivel geprobeerd hebben Israël van de kaart te vegen. Dat is 
ook de situatie in onze tijd!

De oorlog van GOG EN MAGOG
Gogs leger wordt volgens Ezechiël 38 en 39 vernietigd:

38:1 De HEER richtte zich tot mij: 2 ‘Mensenkind, richt je blik op Gog, de 
oppervorst van Mesech en Tubal, in het land Magog, en profeteer tegen hem. 
3 Zeg: Dit zegt God, de HEER: Gog, oppervorst van Mesech en Tubal, ik zal 
je straff en! 4 Ik kom je halen, ik sla haken door je kaak en laat je wegtrekken 
met heel je leger, met je paarden en ruiters, met je schitterende krijgers, met 
heel die menigte zwaardvechters, bewapend met kleine en grote schilden; 5 en 
dan nog de soldaten uit Perzië, Nubië en Libië, met hun schilden en helmen, 
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6 en Gomer met al zijn troepen, Bet-Togarma uit het uiterste noorden met 
al zijn troepen: heel veel volken zijn het! 7 Bereid je voor, maak je gereed om 
die hele menigte die zich bij je heeft  aangesloten aan te voeren. 8 Over lange 
tijd, in de verre toekomst, zul je bevel krijgen om op te trekken tegen een land 
dat zich nog maar net van de oorlog hersteld heeft , tegen een volk dat uit vele 
volken weer is samengebracht op de bergen van Israël, die lange tijd verlaten 
zijn geweest. Teruggekeerd leeft  het daar zonder zorgen. 9 Met je troepen en al 
je bondgenoten zul je optrekken als een stormwind, als een wolk die het land 
overdekt.
10 Dit zegt God, de HEER: Als het zover is, zul je boze plannen uitdenken. 11 
Je denkt: Dat land van niet-ommuurde steden zal ik aanvallen; ik zal optrek-
ken tegen die argeloze mensen die zo onbezorgd leven in hun steden zonder 
muren, grendels of poorten. 12 Je gaat erheen om te plunderen, te roven en 
buit binnen te halen, om de puinhopen die weer bewoond worden aan te val-
len. Daar woont een volk dat uit vele volken bijeen is gekomen, dat vee en 
bezit verworven heeft  en nu de navel van de wereld bewoont. 13 De mensen 
uit Seba en Dedan, de handelaars en heersers uit Tarsis zullen tegen je zeggen: 
‘Ben je gekomen om te plunderen en te roven? Heb je die hele menigte bijeen-
gebracht om buit binnen te halen? Om goud en zilver weg te graaien, om vee 
en goederen mee te nemen, om alles te plunderen en te roven?’
14 Profeteer daarom, mensenkind, zeg tegen Gog: Dit zegt God, de HEER: 
Wanneer mijn volk Israël een onbezorgd bestaan leidt, zal dat jou bekend 
worden. 15 Dan komen jij en je vele bondgenoten uit je woonplaats in het 
uiterste noorden, al die mannen te paard, die grote menigte, dat talrijke leger. 
16 Als een wolk die het land overdekt zul je tegen mijn volk Israël optrekken. 
Eens zal ik je naar mijn land brengen, en als ik alle volken door jou, Gog, laat 
zien dat ik heilig ben, zullen ze beseff en wie ik ben.
17 Dit zegt God, de HEER: Ben jij de man van wie ik in het verleden, jaren-
lang, bij monde van de profeten van Israël, mijn dienaren, gezegd heb dat ik 
hem zou sturen om de Israëlieten aan te vallen?
18 Op de dag dat Gog het land van Israël aanvalt – spreekt God, de HEER – 
zal mijn woede oplaaien. 19 In mijn hartstocht, in het vuur van mijn toorn 
zeg ik: Op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treff en. 20 
De vissen in de zee, de vogels aan de hemel, de wilde dieren, alles wat op het 
land rondkruipt en alle mensen op aarde zullen voor mij beven. Bergen zullen 
wegzinken, bergwanden neerstorten, stadsmuren in puin vallen. 21 Op al mijn 
bergen zal ik het zwaard tegen Gog oproepen – spreekt God, de HEER – en 
zijn mannen zullen elkaar met hun zwaard bestrijden. 22 Ik zal Gog straff en 
met de pest en de dood, ik laat slagregens, hagelstenen, zwavel en vuur neer-
komen op hem, op zijn troepen en al zijn bondgenoten. 23 Ik zal mijn groot-
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heid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen 
beseff en dat ik de HEER ben.

39:1 Mensenkind, profeteer tegen Gog, zeg: Dit zegt God, de HEER: Ik zal je 
straff en, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal. 2 Ik kom je halen, ik sleep je 
mee, ik laat je uit het uiterste noorden komen en breng je naar de bergen van 
Israël. 3 Daar sla ik je boog uit je linkerhand en je pijlen uit je rechterhand. 4 
Op de bergen van Israël zul je sneuvelen, met al je troepen en je bondgenoten, 
en daar geef ik je ten prooi aan alle soorten roofvogels en aan de wilde dieren. 
5 Ook in het open veld zul je sneuvelen. Ik heb gesproken – spreekt God, de 
HEER. 6 Magog zal ik in vlammen doen opgaan, net als de kustbewoners die 
zich veilig wanen. Ze zullen weten dat ik de HEER ben. 7 Mijn heilige naam 
zal ik aan mijn volk Israël bekendmaken, ik zal mijn heilige naam niet lan-
ger laten ontwijden, en de andere volken zullen beseff en dat ik de HEER ben, 
heilig in Israël.
8 Het komt, het zal gebeuren! – spreekt God, de HEER. Dat zal de dag zijn 
waarvan ik gesproken heb. 9 Dan zullen de Israëlieten uit hun steden komen 
om de wapens als brandhout te gebruiken; zeven jaar zullen ze vuur kunnen 
stoken van de grote en kleine schilden, de bogen en de pijlen, de stokken en de 
lansen. 10 Omdat ze daarmee vuur kunnen stoken, hoeven ze geen takken te 
sprokkelen op de velden of hout te hakken in het bos. Zo plunderen ze wie hen 
wilden plunderen en behalen buit op wie hen tot buit wilden maken – spreekt 
God, de HEER.
11 Op die dag delf ik voor Gog een graf in Israël, in het Dal der passanten, ten 
oosten van de Dode Zee. Het zal de doorgang versperren voor deze passanten: 
voor Gog en heel zijn leger. Ze zullen er worden begraven, en het zal het ‘Dal 
van het leger van Gog’ worden genoemd. 12 De Israëlieten zullen hen begra-
ven om het land te reinigen, en daar zullen ze zeven maanden over doen. 13 
Iedereen in Israël zal daarmee bezig zijn, en dat zal hun tot eer strekken op de 
dag dat ik mijn grootheid zal tonen – spreekt God, de HEER. 14 Ze zullen een 
groep aanstellen die het land voortdurend moet doorkruisen. Die moet de pas-
santen begraven die op het land zijn blijven liggen, om zo het land te reinigen. 
Na de zeven maanden zullen ze op onderzoek uitgaan 15 en opnieuw het land 
doorkruisen. Als een van hen dan beenderen van mensen ziet liggen moet hij 
er een merksteen bij zetten, zodat de doodgravers ze kunnen begraven in het 
Dal van het leger van Gog 16 (er is daar ook een stad die naar dat leger heet), 
en zo het land reinigen. (Ez. 38:1-39:16)

De Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, spreekt niet 
over Gog en Magog als twee personen, maar over Gog in het land Magog. 
In het boek Genesis komen wij Magog ook tegen als een land of volk. Zie 
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Genesis 10:2: Zonen van Jafet: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech 
en Tiras. Ook in de rabbijnse literatuur worden Gog en Magog gezien als 
namen voor volken. De landen Mesech en Tubal liggen in Klein-Azië. 

Gog is niet een gewoon mens. In deze profetie van Ezechiël is Gog een bo-
venmenselijk fi guur: Gog, de oppervorst van Mesech en Tubal... De Bijbel 
vermeldt twee keer een strijd van Gog en Magog. De eerste oorlog zal tijdens 
de grote verdrukking zijn. Hij wordt in Ezechiël 38 en 39 beschreven. De 
tweede oorlog zal 1000 jaar later zijn, als het vrederijk beëindigd is. Deze 
oorlog wordt beschreven in Openbaring 20.

De eerste periode zal de tijd zijn waarin de antichrist als de valse messias 
op aarde zal zijn. De antichrist zal zowel de wereldleider van de eindtijd 
zijn als de grote vijand van God en van het volk Israël. In deze tijd zal hij de 
verenigde naties aanvoeren in een afschuwelijke strijd tegen het volk Israël. 
Deze strijd wordt in de Bijbel beschreven als de inval van Gog in het land Is-
raël. Om het wat preciezer te beschrijven: het zal de strijd van Gog zijn op de 
bergen rond Jeruzalem. Terwijl het eerst zal lijken alsof Israël volkomen van 
de kaart geveegd zal worden door de legers van Gog, zal door een boven-
natuurlijk ingrijpen van God Zelf het volk Israël gered worden. Dit zal zowel 
door bovennatuurlijke wonderen als door de komst van Israëls Messias, de 
Here Jezus, veroorzaakt worden. Hij zal met Zijn engelenleger komen en een 
bovennatuurlijke strijd aanbinden met de legers van Gog en deze volkomen 
verslaan. Daarna zal de Messias degenen die overgebleven zijn van het volk 
Israël het Messiaanse vrederijk binnenleiden.

De profetie van Ezechiël
In zijn profetie spreekt Ezechiël een zekere Gog toe. Ezechiël spreekt niet 
tegen Israël over Gog, maar Gog zelf wordt aangesproken. In deze profetie 
gaat het over drie zaken:

1. Gog vertrouwt op zijn militaire sterkte in zijn strijd tegen het machteloze 
Israël.

2. God zal Gog in het land Israël op een onvoorstelbare wijze vernietigen.

3. Het gevolg van de nederlaag van Gog, is dat de mensen in Israël zeven 
maanden nodig zullen hebben om alle doden van de legers van Gog te 
begraven.

De geleerden van Israël spreken over maar liefst drie oorlogen van Gog tegen 
Israël. Zij zien dit als volgt:
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1. Ezechiël 38 beschrijft  de eerste oorlog die Gog tegen Israël zal voeren. Het 
is een strijd die gestreden zal worden op de heuvels rondom Jeruzalem. 
Dit staat ook in Zacharia 12, of beschrijft  Zacharia 12 de tweede oorlog?

2. Ezechiël 39 beschrijft  de tweede oorlog die Gog tegen Israël zal voeren.

3. De derde oorlog van Gog tegen Israël, waarbij hij echt Jeruzalem zal ver-
overen, wordt beschreven in Zacharia 14. 

Het is voor ons erg moeilijk om een eigen mening te geven over de vraag of 
Gog eenmaal, tweemaal of driemaal Israël zal binnenvallen. Gezien het feit 
dat Ezechiël spreekt over een aanval van Gog vóór het Messiaanse rijk en 
Openbaring 20 spreekt over een aanval van Gog aan het eind van het Messi-
aanse rijk, dus 1000 jaar later, zullen wij moeten aannemen, dat er minstens 
twee keer een aanval van Gog tegen Israël zal zijn. 

Het is een vraag of Ezechiël in de hoofdstukken 38 en 39 één aanval van Gog 
tegen Israël beschrijft , of dat hij twee verschillende oorlogen van Gog tegen 
Israël beschrijft . Het feit, dat betrouwbare grote joodse geleerden al in een 
ver verleden zeiden, dat Ezechiël in de hoofdstukken 38 en 39 twee verschil-
lende oorlogen beschrijft , maakt, dat wij de joodse geleerden volgen. In onze 
studie gaan wij daarom uit van drie verschillende aanvallen van Gog en niet 
van twee. Mochten de geleerden ons op een dwaalspoor gebracht hebben, 
dan moeten wij de eerste en de tweede oorlog gewoon als één geheel zien.

Ezechiël maakt in hoofdstuk 38 duidelijk, dat de eerste aanval van Gog zal 
zijn, kort nadat de verstrooide Israëlieten uit de gehele wereld naar het eigen 
land zijn teruggekeerd. Zij leven nu in vrede en zonder echte zorgen in hun 
eigen land. Ze bewerken het land en leven van de opbrengst van het land. 

Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij 
optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft , een volk dat uit 
het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een 
blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen 
wonen zij in gerustheid.
Gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval ple-
gen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, gren-
dels of poorten, om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren 
tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der 
volken bijeengebracht is, die have en goed heeft  verworven, die op de navel der 
aarde woont. (Ez. 38:8,11,12)
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Ezechiël 38:4 deelt mee, dat God er Zelf voor zal zorgen, dat Gog tot actie 
overgaat tegen Israël. Het is niet Gog, dus de antichrist, die het initiatief tot 
de aanval tegen Israël zal nemen, maar God. Hij zal haken in de kaken van 
Gog slaan en hem naar het land Israël trekken. Zo zal Gog een instrument 
in de handen van God worden. De aanval van Gog zal komen op het mo-
ment, dat de verstrooiden van Israël vanuit de hele wereld naar Israël zijn 
teruggekeerd en het volk in rust leeft  (Ez. 38:8). De laatste strijd met andere 
volken en de opstand van bevolkingsgroepen in het land (de Palestijnen) zijn 
voorbij. Ze behoren tot het verleden, zo laat Ezechiël 38:8 weten. De heuvels 
rond Jeruzalem zijn bebost en staan in bloei. Plotseling komen juist daar de 
legers van Gog.

Ezechiël 38:18 NBG leert, dat Gog te dien dage zal komen, dus op die dag. 
De NBV vertaalt met Op de dag dat Gog het land van Israël aanvalt... Dit 
betekent niet dat de strijd van Gog slechts één dag zal duren, maar dat hij op 
een bepaalde dag zal komen. Die dag kennen wij uit de profetie van Joël als 
de dag des Heren (NBG) of de dag van de HEER (NBV). Wel wordt gedacht, 
dat op dezelfde dag waarop Gog Israël binnenvalt, hij meteen te maken 
krijgt met Gods oordelen, zoals beschreven in Ezechiël 38:18.

De nederlaag van de legers van Gog
God zal er op twee manieren voor zorgen, dat de legers van Gog hun on-
dergang tegemoet zullen gaan in Israël. Hij zal de legers zelf voor hun eigen 
ondergang laten zorgen en Hij zal hen extra kastijden met bovennatuurlijke 
verschijnselen.

Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord 
van de Here Here; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. (Ez. 38:21)

Gods toorn zal over de legers van Gog uitgestort worden. Hij zal hen, net zo-
als Hij dit in vroeger dagen deed, in verwarring brengen. Het gevolg zal zijn, 
dat zij elkaar gaan bestrijden en elkaar ten onder zullen brengen.

Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen 
en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgs-
benden en op de vele volken die met hem zijn. (Ez. 38:22)

De genoemde plagen doen ons terugdenken aan de plagen van God zoals 
die in Egypte gezien zijn in de tijd van Mozes. In Egypte, bij de aanvang van 
de geschiedenis van Israël als volk van God en bij Gog in de eindtijd zien 
wij een grote haat van de heidense volken tegen Israël als drager en verte-
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genwoordiger van Gods heerlijkheid op aarde. Egypte en Gog vallen onder 
hetzelfde oordeel van God: bovennatuurlijke oordelen. Opmerkelijk is in de 
profetie van Ezechiël dat hij zegt, dat God Zelf Gog zal komen halen en hem 
zal doen optrekken tegen het land Israël.

Mensenkind, profeteer tegen Gog, zeg: Dit zegt God, de HEER: Ik zal je straf-
fen, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal. Ik kom je halen, ik sleep je mee, ik 
laat je uit het uiterste noorden komen en breng je naar de bergen van Israël. 
(Ez. 39:1,2)

Als een wolk die het land overdekt zul je tegen mijn volk Israël optrekken. 
Eens zal ik je naar mijn land brengen, en als ik alle volken door jou, Gog, laat 
zien dat ik heilig ben, zullen ze beseff en wie ik ben. Dit zegt God, de HEER: 
Ben jij de man van wie ik in het verleden, jarenlang, bij monde van de profe-
ten van Israël, mijn dienaren, gezegd heb dat ik hem zou sturen om de Israë-
lieten aan te vallen? (Ez. 38:16,17)

Waarom brengt God deze Gog naar Israël? Het gaat om de vernietiging 
van Gog, die niet in zijn eigen land zal plaats hebben, maar in het land van 
Israël. De profeet Zacharia had dit al aangekondigd:

Op die dag zal ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeru-
zalem belagen. (Zacharia 12:9)

Gog en Magog zullen dan oprukken naar Israël en de stad Jeruzalem en het 
kamp van de heiligen (dat is het Joodse volk) omsingelen. Zo staat het ook in 
het boek Openbaring.

Een onvoorstelbaar groot leger
Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog 
en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo 
talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken op, over de hele breedte van de 
aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur 
daalt neer uit de hemel en verteert hen. (Op. 20:8,9)

Het militaire leger uit de hele wereld wordt bijeengebracht in een strijd tegen 
Israël. Met name zal ‘de geliefde stad’ Jeruzalem belaagd worden. Jeruza-
lem was de hoofdstad van de wereld in de tijd van het Messiaanse vrederijk. 
Jeruzalem zal opnieuw door God uitgekozen worden om daar Zijn troon 
te vestigen (Zacharia 2:5,10; 8:3). De Here Jezus zelf noemde Jeruzalem de 
stad van de grote Koning (Matt. 5:35). Tot op de dag van vandaag is de Here 
Jezus nog geen Koning geweest in Jeruzalem.
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Jeruzalem zal de toekomstige hoofdstad van de wereld worden. Dit zal zijn 
in de tijd, waarin Israël het hoofd van de volkeren zal zijn (zie Zacharia 8:1-
23). Dan zullen de Israëlieten vanuit de gehele wereld naar het eigen land 
zijn teruggekeerd en zullen deze teruggekeerden ook weer in Jeruzalem 
wonen (Zacharia 8:7,8).

De woorden van Zacharia 12:2,3 zijn van toepassing voor de tijden die ach-
ter ons liggen, evenals voor de tijd waarin wij wonen: Ik zal van Jeruzalem 
een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. Als Jeruzalem 
wordt belegerd, zal ook Juda onder de voet gelopen worden. Op de dag dat alle 
volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen 
maken waaraan haar belagers zich vertillen. (Zacharia 12:2,3)

Het BOEK: Ik zal Jeruzalem en Juda als een beker gif laten zijn voor alle om-
ringende volken die hun legers sturen om Jeruzalem te omsingelen. Jeruzalem 
zal een zware steen zijn die als een last op de wereld ligt. Al zullen alle volken 
ter wereld zich verenigen in een poging haar te verwijderen, toch zullen zij al-
lemaal door haar worden verpletterd.

Dit is een profetie die meerdere keren in vervulling gaat. Hij is in 1967 in 
vervulling gegaan toen Jordanië uit Jeruzalem werd verdreven. Hij zal op-
nieuw in vervulling gaan aan de vooravond van het komende vrederijk. 
Vervolgens zal hij nogmaals in vervulling gaan als het vrederijk geëindigd is.

Zij die deze zaken vergeestelijken, menen dat het hier om het volgende gaat: 
Voor het einde van de geschiedenis komt de Gemeente van de Here Jezus 
nog één keer in een toestand van een belegerde stad. (Prof. dr. A.J. Visser in 
de Prediking van het Nieuwe Testament, Openbaring bij 20:9)

Jeruzalem is een schaal der bedwelming geworden voor de volken en een 
steen, die alle natiën moeten heff en. Alle volken hebben een overdreven 
belangstelling voor Jeruzalem. Zowel Joël als Zacharia noemde Jeruzalem 
de stad van God (Joël 3:17; Zacharia 8:3). God heeft  deze stad uitgekozen om 
daar te wonen. Als Zacharia 3:2 vanuit het Hebreeuws vertaald wordt, staat 
daar letterlijk: En de HERE zei tot satan: Moge de HERE u bestraff en, satan, 
ja moge de HERE bestraff en, u die Jeruzalem gekozen hebt. 

Uit deze vertaling blijkt, dat satan ook zijn oog op de stad Jeruzalem heeft  la-
ten vallen en deze stad uitgekozen heeft  om zich daar te vestigen. Dit zal hij 
ook doen in de periode van de Grote Verdrukking, zoals Paulus ons zegt in 
2 Th essalonicenzen 2:4.
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Wat is er in het verleden veel gestreden om Jeruzalem en wat wordt er in 
onze dagen (zij het met woorden) nog steeds veel gestreden om deze stad. 
Wat is satan klaarblijkelijk actief in het verleiden van de volken (vgl. Open-
baring 20:3).

Er zal een verandering in deze situatie komen, als de tijd van de heidenen 
vervuld is, zo zei de Here Jezus. Jeruzalem zal dan niet langer vertrapt wor-
den (Lucas 21:24). Jeruzalem zal dan door God bevrijd worden van zijn 
vijanden, die dan door God verdelgd zullen worden (Zacharia 12:9). Hier 
echter, na het loslaten van satan, zal Jeruzalem opnieuw belegerd worden. 
God Zelf zal ingrijpen en Jeruzalem bevrijden! Vuur daalt neer uit de hemel 
en verteert hen. (Op. 20:9)

Jeruzalem zal gered worden door een bovennatuurlijk ingrijpen van God. 
Zoals God in het verleden vaker vuur naar de aarde zond – denk bijvoor-
beeld aan Sodom en Gomorra – zo zal dit dan opnieuw gebeuren. 

Op al mijn bergen zal ik het zwaard tegen Gog oproepen – spreekt God, de 
HEER en zijn mannen zullen elkaar met hun zwaard bestrijden. Ik zal Gog 
straff en met de pest en de dood, ik laat slagregens, hagelstenen, zwavel en 
vuur neerkomen op hem, op zijn troepen en al zijn bondgenoten. Ik zal mijn 
grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Ze 
zullen beseff en dat ik de HEER ben. (Ez. 38:21-23)

Magog zal ik in vlammen doen opgaan, net als de kustbewoners die zich veilig 
wanen. Ze zullen weten dat ik de HEER ben. (Ez. 39:6)

De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het 
paard kwam, en alle vogels aten zich vol aan hun vlees. (Op. 20:21)

De nederlaag van Gog
Er zal nu een heel bijzondere situatie ontstaan. De nederlaag van Gog zal 
zo onvoorstelbaar groot zijn, dat de Israëlieten zeven jaar gebruik kunnen 
maken van de voorraad hout die Gog zal achterlaten. Wij moeten ons reali-
seren, dat hier gesproken wordt vanuit de situatie en het leven in de tijd van 
Ezechiël. Hij zag nog geen tanks die op benzine reden. Als hier gesproken 
wordt over een hoeveelheid hout als brandstof, zou dat ook kunnen beteke-
nen een hoeveelheid olie als brandstof.

Na de nederlaag van Gog zal het land Israël bezaaid liggen met de lijken 
van de gesneuvelde soldaten van Gog. Gedurende zeven maanden na de 
nederlaag van Gog zullen de lijken van de soldaten van Gog die niet door de 
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vogels en de andere wilde dieren opgegeten zijn, begraven worden. Na die 
zeven maanden zullen er speciale teams samengesteld worden om te zoeken 
of er ergens toch nog lijken zullen liggen. Dat zal een Nederlander een beetje 
vreemd vinden. In Israël is het echter ook mogelijk dat er lijken in grotten en 
andere onderaardse gangen blijven liggen. Die moeten allemaal opgespoord 
en begraven worden.

Satan opnieuw gearresteerd en uiteindelijk in de hel geworpen
Satan heeft  zijn laatste wanhoopsdaad verricht. Hij heeft  nog eenmaal alle 
volken op aarde opgehitst om God te bestrijden via Zijn volk op aarde. Nu is 
het genoeg. Hij wordt opnieuw gegrepen. Hij hoeft  echter niet meer geboeid 
te worden omdat hij nu naar zijn uiteindelijke plaats van straf gaat. Dat is de 
plaats waarvan de Here Jezus zei, dat hij bereid was voor de duivel en zijn 
engelen (Mattheüs 25:41): het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en 
zijn engelen.

Satan wordt nu in de poel des vuurs geworpen, dat is de hel. Hier wordt hij 
verwelkomd door twee duistere wezens die al eerder in de hel geworpen 
waren: het beest uit de zee (de antichrist) en het beest uit de aarde (de valse 
profeet). Alle drie zullen zij niet meer bevrijd worden. Hier blijven zij voor 
altijd!

En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, 
bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, 
tot in eeuwigheid. (Op. 20:10)

We naderen het einde van het tijdperk van de mens op aarde.
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35 – DE GROTE WITTE TROON

Openbaring 20:11-15

DE GROTE WITTE TROON
11 Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de 
hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. 12 Ik zag de doden, 
jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er 
nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat 
in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. 13 De zee stond de doden die 
ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En 
iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. 14 Toen werden de dood en het 
dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 15 Wie 
niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid. 
(NBV)

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. 12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de 
troon, 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. 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. 14 En de dood en het 
dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de 
poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn 
in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. (NBG)

Is er geen oordeel over allen die afschuwelijke misdaden gepleegd hebben? 
Ja. De Bijbel spreekt over verschillende “tronen” vanwaar een oordeel uitge-
sproken zal worden. Er is echter geen troon en geen oordeel zo huivering-
wekkend, als het oordeel dat eens uitgesproken zal worden over de mensen 
die eenmaal voor de grote witte troon zullen verschijnen. Hier hebben wij te 
maken met een angstaanjagende toekomst, waarbij de schrik je om het hart 
slaat, als je leest wat hier zal gebeuren. Johannes vertelt, dat de aarde en de 
hemel van de troon wegvluchten en in het niets verdwijnen. Zij wachten het 
oordeel niet af maar trekken zich meteen terug. Dit betekent niet, dat er nu 
geen hemel en aarde meer zouden zijn. 
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Angst
In veel Nederlandse kerken kent men verschillende geloofsbelijdenissen: 

• van Nicea (concilie van Nicea in 325)
• van Athanasius (Athanasius leefde van 295-373)
• de Apostolische geloofsbelijdenis

Voor een aantal christenen zijn deze geloofsbelijdenissen evenals de cate-
chismus haast nog belangrijker dan de Bijbel zelf. Toch zijn het ook deze ge-
loofsbelijdenissen die de mensen in verwarring kunnen brengen en voor veel 
onrust kunnen zorgen. Kijk maar naar de vetgedrukte regels in de volgende 
geloofsbelijdenissen.

De Apostolische geloofsbelijdenis (uit omstreeks 170) of de twaalf artikelen 
van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft  onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle; 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.

Amen

De Geloofsbelijdenis van Athanasius maakt melding, dat Christus...

geleden heeft  om ons behoud, is neergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en 
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zit aan de rechterhand van de Vader, vanwaar Hij komen zal om te 
oordelen de levenden en de doden.

En bij zijn komst moeten alle mensen wederopstaan met hun li-
chaam en rekenschap afl eggen van hun eigen daden.

En die het goede gedaan hebben zullen in het eeuwige leven gaan, 
maar die het kwade gedaan hebben in het eeuwige vuur.

Dit is het algemeen geloof. Wie dit niet oprecht en standvastig gelooft , 
kan niet behouden worden.

Er zijn de eeuwen door verschillende andere interpretaties van Jezus’ neder-
daling ter helle geweest. De Rooms Katholieke Kerk meende dat Jezus na 
Zijn sterven in de limbus patrum, de verblijfplaats van de vromen uit de 
tijd van het Oude Testament, is geweest om dezen met Zich ten hemel te 
voeren. Luther (nog niet helemaal los van dit Roomse gedachtegoed) heeft  
gedacht aan een letterlijke tocht van Christus in en door de hel om daar 
Zijn overwinning te verkondigen aan duivelen en verlorenen. Nog weer een 
andere opvatting is dat de nederdaling ter helle ziet op Jezus’ verblijf in het 
rijk der doden waaraan dan op de dag van Zijn opstanding een einde zou 
zijn gekomen. Als onderbouwing hiervan moeten wij denken aan Jezus’ 
tweede kruiswoord: “Heden, zult gij met Mij in het paradijs zijn.” Het para-
dijs was in het dodenrijk de plaats waar de rechtvaardigen waren.

Een angstaanjagend vooruitzicht
In het boek Openbaring lezen wij, dat Johannes getuige was van iets ver-
schrikkelijks, dat eens zal plaatsvinden en waar alle ongelovigen bij betrok-
ken zullen zijn. Het gaat alleen om ongelovigen. Veel gelovigen zijn door 
de eeuwen heen bang geweest – soms zelfs heel erg bang – dat zij eens voor 
deze grote witte troon zouden moeten verschijnen en daar te horen zouden 
krijgen, dat ze toch voor eeuwig verloren zouden zijn. Veel gelovigen zijn 
bang geweest, dat voor die grote witte troon zou blijken, dat ze toch niet de 
toets der kritiek zouden kunnen doorstaan en daar naar de poel des vuurs 
verwezen zouden worden.

Johannes zag, dat er in de toekomst eens ergens een heel grote troon zal 
staan en dat God Zelf als Rechter op die troon zal plaatsnemen. Er is vaker 
in de Bijbel sprake van tronen, maar geen van die tronen is zo groot als deze 
troon. Johannes had direct hiervoor nog andere tronen gezien, maar deze 
troon was heel anders. De kleur van de troon is wit. Deze kleur spreekt van 
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Gods heerlijkheid en heiligheid, van Gods liefde en genade. Het is de kleur 
waarnaar alle aanwezigen zullen kijken. Voor die troon zullen doden van 
alle tijden staan. Het zal een enorm aantal doden zijn. En allen zullen zij 
zien, dat zij de genade en de liefde van God tijdens hun aardse leven hebben 
afgewezen. Nu moeten zij de consequenties aanvaarden van de keuze die zij 
tijdens hun leven op aarde gemaakt hebben. Toen hadden zij God afgewezen 
en de Here Jezus als Redder niet aanvaard. Nu worden zij zelf afgewezen en 
aanvaardt God hen niet in Zijn hemelse heerlijkheid. Hier staan allen, die 
voor eeuwig verloren zijn. Allen zullen zich bewust zijn, dat het niet Gods 
schuld is dat zij nu verloren gaan, maar dat het hun eigen schuld is. Het 
is begrijpelijk, dat het daarom doodstil is voor deze troon. Allen die daar 
staan, hullen zich in angstig stilzwijgen. Allen wachten vol angst op wat er 
komen gaat en op de beslissing en hoe deze uit zal vallen.

De beschrijving van deze troon roept herinneringen op aan de troon van 
God zoals Daniël deze al eerder beschreven had: 

Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. 
Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon be-
stond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde 
op en stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, tiendui-
zend maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken 
werden geopend. (Daniël 7:9,10 NBV) 

De rivier van vuur roept angstige gedachten op aan een hevig oordeel waar-
toe de gestraft en veroordeeld zullen worden.

Deze grote witte troon van God, waar God Zijn oordeel zal vellen, zal niet 
zomaar een keer in onze tijd worden opgesteld. Hij wordt pas opgesteld als 
het duizendjarige Messiaanse rijk er niet meer is. 

Tussen de aardse situatie vanaf Adam en Eva en de schepping van een nieu-
we hemel en een nieuwe aarde, wordt de grote witte troon gevestigd, waarop 
God afrekent met allen die door alle eeuwen heen zich als tegenstanders 
en vijanden van God hebben opgesteld. Zelfs zij die meenden “neutraal” 
te kunnen zijn in hun relatie tot God, zullen dan merken, dat bij God geen 
neutraliteit bestaat. Zoals de Here Jezus ook eens liet merken, dat je óf voor, 
óf tegen Hem bent, zo zal het ook bij deze grote witte troon zijn.

Voor deze troon zullen niet alleen de mensen staan die op dat moment 
leven, maar ook zij die eerder gestorven waren, en hun ziel nog steeds in 
het dodenrijk is, zullen uit de dood opstaan en hier voor de troon van God 
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staan. Terwijl reeds vóór de grote verdrukking de opstanding van de gelo-
vigen zou plaatsvinden, opdat zij met de Here Jezus naar de hemel zouden 
gaan, en aan het begin van het Messiaanse vrederijk de slotfase van deze 
opstanding ten leven zou plaats hebben (zie Openbaring 20:4,6) komt nu 
aan het eind van het Messiaanse rijk een heel andere opstanding: de opstan-
ding ten oordeel. De gestorven gelovigen waren dus reeds eerder opgestaan 
en hun leven was beoordeeld (niet veroordeeld) voor de rechterstoel van 
Christus in de hemel. Nu zijn alle ongelovigen, die hier als vijanden van God 
beschouwd worden, opgestaan. Zij staan allen voor deze troon. Hun wacht 
de eeuwige “dood”, de eeuwige veroordeling.

Johannes zegt, dat hij zag, dat eens voor deze troon de groten en de kleinen 
zullen staan. Dat is zowel een verwijzing naar jongen en ouden als ook naar 
belangrijke mensen en minder belangrijke mensen – grote en kleine zon-
daars. Mensen van alle rangen en standen zullen hier staan, de gewone man 
en vrouw, maar ook de koningen en regeringsleiders. Wat er ook met hun 
lichaam ooit gebeurd is, de ongelovigen komen allen voor de troon te staan. 
Zij die zich hadden laten cremeren met de gedachte, dat zij dan niet voor 
deze troon zouden kunnen komen, zullen er ook zijn. Zij die in zee verdron-
ken waren en een zeemansgraf gekregen hadden, zullen er ook staan. 

De boeken geopend
Er zullen meerdere boeken geopend worden. 

Het eerste boek dat geopend zal worden, is het boek van de goede werken, 
waarin al het goede dat deze mensen gedaan hebben, opgeschreven staat. Er 
zal met al hun goede werken rekening gehouden worden.

Het tweede boek dat geopend zal worden, is het boek van de verkeerde wer-
ken, waarin al het verkeerde en al het kwaad dat deze mensen gedaan heb-
ben, opgeschreven staat. Want ook met al hun verkeerde daden zal rekening 
gehouden worden.

Er wordt nog een derde boek geopend: het boek van de levenden. In dit 
boek van de levenden staan de namen van allen die het eeuwige leven van 
God gekregen hebben. In dit boek staan de namen van allen die de Here 
Jezus als hun Heiland aanvaard hebben, die Zijn volgelingen geworden zijn 
en zich op grond daarvan kinderen van God mochten noemen. 

Wat is het een zegen, als je weet, dat je door de Here Jezus een kind van God 
bent en weet, dat je naam in dit bijzondere boek opgeschreven is!
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Over het boek van de levenden lezen wij meerdere keren in de Bijbel1. Het is 
het boek waarin de namen opgeschreven zijn van allen die tot de kinderen 
van God behoren. Het wordt het boek van het leven... het boek van het lam 
genoemd (Op. 21:27), omdat je houding tegenover de Here Jezus als het Lam 
van God, dat de zonde uit je leven wil wegnemen (zie Johannes 1:29) bepa-
lend is voor de vraag, of je naam wel of niet in dit boek staat. Er is geen apart 
boek voor de geestelijke ‘doden’.

Bij de grote witte troon worden de aanwezigen op twee feiten beoordeeld. In 
de eerste plaats worden zij schuldig verklaard aan ongeloof en vijandschap 
tegenover God als hun naam niet in het boek van de levenden geschreven 
staat. Op grond van afwezigheid van hun naam in dit boek worden zij tot de 
eeuwige straf veroordeeld. Het boek van de levenden is het schrift elijk bewijs 
van hun schuld. Terwijl velen misschien nog de hoop hebben – ook al weten 
zij zelf ook wel dat zij tijdens hun leven geen kinderen van God waren – dat 
hun naam misschien “per toeval” toch in het boek zal staan, zal blijken, dat 
dit ijdele hoop was. Van werkelijk niemand van al die aanwezigen zal de 
naam in het boek van de levenden staan. Ieders naam zal ontbreken!

Dit betekent, dat allen die voor de grote witte troon zullen staan, tot de 
eeuwige straf veroordeeld zullen worden. Maar alle mensen waren toch niet 
even slecht? Houdt God dan geen rekening met de goede of slechte levens-
wandel van al deze mensen? Zeker!

Vervolgens zal gekeken worden naar de boeken van de goede werken en van 
de verkeerde werken. Zoals er vroeger op een oude weegschaal twee kan-
ten waren, waarop iets neergezet kon worden en het gewicht bepaald kon 
worden, zo zal er nu ook als het ware zo’n weegschaal zijn. Aan de ene kant 
komen de goede werken en aan de andere kant de verkeerde werken. Als de 
weegschaal meer doorslaat naar de goede werken dan naar de verkeerde wer-
ken, komt zo’n mens niet alsnog in de hemel. Hij krijgt het alleen draaglijker 
in het oordeel dan de mens, bij wie de weegschaal doorsloeg naar de verkeer-
de werken (vgl. Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van 
Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. Mattheüs 10:15 en: Ik 
zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan 
dat van jou. Mattheüs 11:24). Zoals er loon naar werken is voor de gelovigen 
in de hemel, zo is er straf naar werken voor de verlorenen in de hel. 

1 ‘Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet, schrap mij dan maar uit het boek 
dat u geschreven hebt.’ De HEER antwoordde Mozes: ‘Alleen wie tegen mij gezondigd 
heeft , schrap ik uit mijn boek. (Ex. 32:32,33) ...schrap hun namen uit het boek van het 
leven, laat ze niet geschreven staan bij de rechtvaardigen. (Psalm 69:29)
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Het oordeel
Het eindoordeel wordt heel aanschouwelijk beschreven. Wie niet in het boek 
van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid. (vers 15)

Al deze mensen zullen terechtkomen in de plaats van straf, die de Bijbel 
zowel de hel als de vuurpoel noemt. Deze mensen zullen zich echter niet 
vrijwillig naar de plaats van hun eeuwig oordeel begeven. Zij zullen er naar-
toe gebracht worden en erin geworpen worden. Realiseer u hoe afschuwelijk 
dit beschreven wordt. Deze mensen zullen gewoon in de strafplaats gegooid 
worden. Zij zullen door de engelen naar de plaats van straf gesleept worden 
en in de plaats van de straf gegooid worden. Dat zal hardhandig gebeuren, 
want deze mensen willen daar natuurlijk niet naar toe. Wat verschrikkelijk 
zal dit zijn. Wat verschrikkelijk als u er ook bij zult zijn!

Zie bijvoorbeeld ook de volgende teksten:

Mattheüs 22:13: Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: Bind zijn han-
den en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jam-
mert en knarsetandt.

Mattheüs 25:30: En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duis-
ternis, waar men jammert en knarsetandt.

Daarom wordt nog steeds de boodschap van Gods genade en liefde aan de 
mens gepredikt en wordt hem de mogelijkheid aangeboden om een volgeling 
van de Here Jezus te worden en daarmee een kind van God te worden. Heel 
kort en eenvoudig, maar ook heel krachtig zei de Here Jezus eens: 

Wie in de Zoon gelooft , heeft  eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoor-
zaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft  op hem. (Joh. 3:36)

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft , die Mij 
gezonden heeft , heeft  eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is 
overgegaan uit de dood in het leven. (Joh. 5:24)

Allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft  Hij het recht gegeven om 
kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. (Joh. 1:12)

En zij, die het evangelie nooit gehoord hebben...? 
Ongelovigen kunnen ons soms vragen, hoe het mogelijk is, dat een liefdevol 
en rechtvaardig God alle heidenen, die nooit van de Here Jezus gehoord heb-
ben en Hem dus niet konden aanvaarden, toch voor eeuwig naar de hel kan 
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zenden. Zij vragen ons, hoe dit te rijmen is met de liefde en de rechtvaardig-
heid van God, want zoiets is in hun ogen niet liefdevol en rechtvaardig. Wij 
zullen moeten toegeven, dat wij dit ook liefdeloos en onrechtvaardig vinden. 
De vraag is dan ook, of deze gedachte correct is. Gebeurt dit echt?

In Romeinen 2:14-16 behandelt de apostel Paulus deze vraag. Hier schrijft  
hij over mensen, die de wet, dat is de wet uit de Bijbel, de Torah, niet ken-
nen en dus ook niet hebben kunnen doen wat in de wet staat. Hier kun je 
naast ‘de wet’ ook denken aan ‘het evangelie’ en kun je ook de vraag stellen: 
„Hoe zit het met heidenen, die het evangelie niet kennen, die nooit van de 
Here Jezus gehoord hebben?” Dat is een vraag, die in het verlengde ligt van 
de vraag, die Paulus stelt. In deze verzen maakt Paulus duidelijk, dat hij deze 
vraag stelt met het oog op de komende oordeelsdag. De vraag waarom het 
gaat is dus deze: Hoe gaat het in het komende oordeel met mensen, die de 
wet en het evangelie niet gekend hebben?

Paulus wijst erop, dat er heidenen zijn, die, ondanks het feit, dat zij de wet, 
de Torah, niet hebben, toch precies leven volgens de geboden van de wet. 
Als christen kun je je afvragen, hoe het mogelijk is, dat er ooit een heiden 
geweest zou zijn, die volgens de geboden van de Torah geleefd zou hebben. 
Er staan immers zoveel geboden in de Torah? Het antwoord op deze vraag 
moet u bezien vanuit de gedachten van de Jood Paulus, de rabbijn Paulus, 
die de wet, de Torah kent. U moet niet proberen als christen deze vraag te 
beantwoorden, omdat u de schrijver van dit gedeelte niet bent en het niet uw 
gedachten zijn, die hier genoemd worden!

Een Jood verdeelt de mensheid in twee groepen, zoals de Bijbel dat ook doet: 
in Israëlieten en alle andere mensen op aarde. Al die anderen zijn niet-Joden, 
die ‘gojim’ genoemd worden, d.w.z. die heidenen genoemd worden. In de 
Joodse gedachtegang, maar ook in de Bijbelse gedachtegang zijn wij dus hei-
denen, ook al geloven wij in de Here Jezus. Wij zijn heidenen, niet-Joden, die 
in de Here Jezus geloven en behoren bij de Gemeente van de Here Jezus.

De Bijbel leert, dat God aan de Joden de Torah gegeven heeft , waarin 613 ge- 
en verboden zijn opgenomen, die de Joden moeten houden.

De Bijbel leert, dat God de Torah niet aan de heidenen gegeven heeft  en dat 
de heidenen al deze geboden dus niet behoeven te gehoorzamen. God heeft  
aan de heidenen slechts de 7 wetten gegeven, die God indertijd aan Noach 
gegeven heeft . Deze wetten houden in, dat ook de heidenen niet mogen ste-
len, dat zij niet mogen moorden, dat zij eerlijke rechtspraak moeten hebben, 
dat zij geen verboden seksuele relaties mogen aangaan (hoererij), dat zij geen 



459

bloed mogen eten, noch het verstikte, noch vlees dat van een levend dier is 
afgesneden, dat zij geen afgoden mogen dienen (en dus ook niet het vlees dat 
aan de afgoden gewijd is mogen eten) en dat zij God niet mogen lasteren. 
Heidenen, die zich hieraan houden, houden zich aan de opdracht die God 
hun gegeven heeft .

Toen de eerste christenen uit de heidenen voor de vraag kwamen te staan 
welke geboden uit de Torah zij moesten gehoorzamen, luidde het antwoord 
ook luid en duidelijk, dat zij niet de geboden, die God aan de Joden had ge-
geven behoefden te gehoorzamen, maar dat zij, ook nu zij christenen waren, 
zich nog steeds moesten houden aan de geboden, die God via Noach aan de 
heidenen gegeven had (zie Handelingen 15:19,20; 21:25). Christenen hebben, 
om enkele voorbeelden te noemen, geen opdracht om in het beloofde land te 
wonen, om de sabbat te houden, om de Joodse feesten te vieren, om de moei-
lijke spijswetten te houden (dus om koosjer te eten), om speciale kleding-
voorschrift en te eerbiedigen, of om off ers te brengen. Dat zijn opdrachten die 
God uitsluitend aan de Joden gegeven heeft . Als christenen moeten wij ook 
niet proberen om toch een beetje deze Joodse wetten na te leven.

De apostel Paulus benadrukt nu in Romeinen 2:14-16, dat heidenen, die op 
deze wijze geleefd hebben en zó, via de wetten van God, die Hij eens aan 
Noach gegeven heeft , geleefd hebben, dat deze heidenen in de dag van het 
oordeel zullen merken, dat God daarmee rekening zal houden. Dit zou twee 
dingen kunnen betekenen:

1. Zij gaan toch naar de hel, maar krijgen een mildere straf in de hel.

2. Zij gaan niet naar de hel, maar worden op één of andere manier door 
God begenadigd.

Nu ligt het voor de hand om aan de eerder genoemde voorbeelden van 
Sodom en Gomorra te denken en te menen, dat deze heidenen, net als de 
mensen van Sodom en Gomorra, dus ook veroordeeld zullen worden, maar 
een mildere straf zullen krijgen in de hel. Wij maken dan echter een grote 
denkfout. Je kunt deze mensen namelijk niet vergelijken met de mensen van 
Sodom. De mensen van Sodom worden genoemd als mensen, die de wet-
ten van Noach juist niet gehoorzaamd hebben. Zij hebben zich niet aan de 
wetten van Noach gehouden en zijn daarom verloren. In hun verlorenheid 
worden zij echter minder zwaar gestraft , dan bepaalde mensen uit Israël, die 
de boodschap van God maar al te goed kenden en de tekenen van God in 
hun midden hadden zien gebeuren.
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Deze heidenen, die de wet gehouden hebben, ook al kenden zij de wet niet, 
zijn dus niet te vergelijken met de mensen van Sodom. Wij hebben hier een 
geheel nieuwe situatie. Deze mensen hebben aan de eis van Gods wet, zoals 
die voor hen gold, voldaan en zij pleiten daarmee zichzelf op de oordeelsdag 
vrij, schrijft  Paulus. 

Deze heidenen gaan dus niet verloren. Toch horen zij ook niet bij de Ge-
meente. Hoe zit het dan met hen in de toekomst?

Op deze vraag geeft  m.i. Openbaring 21:22-22:2 een antwoord. Hier wordt 
gesproken over de toekomstige nieuwe aarde. Op deze nieuwe aarde zullen 
hele volken zijn. Deze volken worden echter beschreven als onvolmaakt, als 
‘ziek’, want zij hebben ‘genezing’ nodig, zo wordt hier vermeld. Deze volken 
kunnen dus niet vereenzelvigd worden met de Gemeente van de Here Jezus. 
Dit zijn andere mensen.

Deze volkeren zullen eten van de bladeren van de bomen des levens, waar-
door zij zullen herstellen en genezing zullen ontvangen. Het zal duidelijk 
zijn, dat hier niet gedacht moet worden aan ziekten van het lichaam, maar 
aan ziekten van het hart en van de geest. Het gaat om onreinheid, omdat zij 
niet gereinigd zijn door het bloed van het Lam, de Here Jezus, omdat zij niet 
bij de Gemeente behoren. 

Toch gaan deze mensen niet verloren, maar zullen zij delen in de eeuwige 
heerlijkheid van Gods kinderen op de nieuwe aarde. Waarschijnlijk zullen 
zij het ook zijn over wie de leden van de Gemeente als koningen zullen rege-
ren (Op. 22:5). 

God is dus absoluut rechtvaardig. Hij zal hen, die nooit van de Here Jezus 
gehoord hebben en de Here Jezus dus niet als Redder konden aanvaarden, 
zeker niet zonder meer allemaal naar de hel zenden. Hij zal hun leven bekij-
ken en rechtvaardig oordelen.

God is absoluut rechtvaardig. Het grote off er, dat Zijn Zoon, de Here Jezus 
gebracht heeft , zal God zeker niet beschouwen als een minder belangrijk 
gebeuren, waarbij de mens de vrijheid heeft , dit te aanvaarden of te verwer-
pen en toch voor eeuwig behouden is. Neen, God zal hen, die bewust de 
Here Jezus afgewezen hebben, niet onschuldig houden. Hij zal hen zeker 
oordelen en wel tot de zwaarst mogelijke straf: de hel. Daarom hebben wij de 
opdracht, om getrouwe getuigen te zijn van de Here Jezus, om zoveel moge-
lijk mensen te proberen te redden van het eeuwige vuur. Wij proberen niet 
zoveel mogelijk mensen te bekeren, opdat zij ‘bij ons’ zullen komen en de 
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christenheid zal groeien. Wij proberen hen te redden van de eeuwige verlo-
renheid en hen de weg naar het eeuwig behoud te wijzen.

Ik las een aangrijpend verhaal. Een evangelist heeft  in een tent gesproken 
over het evangelie en vraagt nu of er iemand is die de Here Jezus wil aan-
vaarden. Wie dat wil moet naar voren komen dan kunnen zij samen bidden. 
Er komt niemand. Dan vraagt de evangelist of er toch niet iemand is die de 
Here Jezus wil aanvaarden. Ineens staat er achter in de tent een man op. Hij 
roept: „Ja, ik”. Hij komt naar voren en knielt neer. Hij aanvaardt de Here Je-
zus. Dan gebeurt er iets vreselijks. De man valt neer en is dood. Reanimatie 
mocht niet meer helpen. In de laatste minuut van zijn leven heeft  hij de Here 
Jezus aanvaard. 

Wij weten echter niet wanneer onze laatste minuut zal aanbreken. Wel weten 
wij dat eens onze laatste minuut zal aanbreken. Dan is bepaald of wij eens 
voor de grote witte troon zullen staan of dat wij in de hemelse heerlijkheid 
zullen zijn. Daarom is het nu het juiste moment om het met God in orde te 
maken en de Here Jezus als onze Redder te aanvaarden.

Troost...
Johannes 5:24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem 
gelooft  die mij gezonden heeft , heeft  eeuwig leven; over hem wordt geen oor-
deel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

Johannes 5:29 ...en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft  
staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft  staat op om veroordeeld te 
worden.

Gelovigen kunnen zonder angst leven en sterven!
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36 – ALLES WORDT NIEUW

Openbaring 21:1-5

Nieuwe hemel, nieuwe aarde en een nieuw Jeruzalem
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige 
stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was 
als een bruid die zich mooi heeft  gemaakt voor haar man en hem opwacht. 
3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is 
onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf 
zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 
geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er 
eerst was is voorbij.’
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf 
het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ (NBV)

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. 2 En ik zag de hei-
lige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid 
als een bruid, die voor haar man versierd is. 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, 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 voorbij-
gegaan.
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. (NBG)

Openbaring 20:11 vertelde dat in de toekomst de tegenwoordige aarde en de 
hemel zullen wegvluchten en in het niets zullen verdwijnen – er werd geen 
plaats voor hen gevonden. Nu vertelt Johannes hoe het daarna met de hemel 
en de aarde zal gaan. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zelfs 
een nieuw Jeruzalem. 

Deze woorden heeft  hij uiteindelijk van God Zelf ontvangen. Hij die op de 
troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ - Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want 
wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ (Op. 21:5) 
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God zal alles en iedereen nieuw maken: schepping en schepsels (de mens). 
Onder dit ‘alles en iedereen’ moeten wij niet de ongelovigen verstaan, maar 
alleen de gelovigen. Eigenlijk gaan aan de woorden van God het woordje ‘zie’ 
vooraf: Zie, Ik maak alle dingen nieuw, zoals het ook in de NBG staat. God 
roept ons op om onze aandacht te vestigen op wat Hij gaat doen – en wat 
dus in Openbaring 21 en 22 geschreven is.

In dit hoofdstuk horen wij voor het eerst dat Johannes de stem van God de 
Vader hoorde. Hij had vóór Openbaring 21 steeds alleen maar de stem van 
een engel gehoord. Nu gaat God Zelf tot hem spreken. God komt met een 
geweldige boodschap: ‘Ik maak alles nieuw.’ Alles, ja werkelijk alles!

Na de afschuwelijke mededeling dat alle ongelovigen voor de grote witte 
troon veroordeeld zullen worden, komt nu de boodschap waarom het in het 
boek Openbaring te doen was: alles wordt nieuw! Zult u daar bij zijn?

Overzicht
Als wij de profetieën in de Bijbel in een schematisch overzicht plaatsen, 
waardoor duidelijker blijkt in welke volgorde ze zullen plaats hebben, dan 
zien wij het volgende:

1. De Here Jezus komt als een dief in de nacht, ‘in de lucht’ om Zijn Ge-
meente in het Vaderhuis te brengen (1 Th essalonicenzen 4:13-18). Zowel 
gelovigen die dan leven als gelovigen die gestorven zijn, gaan naar de 
hemel. Voor de gestorven gelovigen vindt de opstanding ‘uit’ de doden 
plaats. 

2. De gelovigen zullen in de hemel voor de rechterstoel van Christus ver-
schijnen om beoordeeld te worden over hun daden en hun levenswan-
del (Romeinen 14:10 en 2 Corinthe 5:10). De één zal loon ontvangen, de 
ander zal schade lijden. Allen – ook zij die schade lijden – zijn en blijven 
echter behouden.

3. Er komt een tijd van grote verdrukking en benauwdheid op aarde voor 
het Joodse volk (Mattheüs 24:21,29). De Israël-vijandige volken zullen de 
strijd met Israël aanbinden vanwege Jeruzalem. Zij zullen proberen Israël 
van de kaart te vegen en de Joden uit te roeien. Het zal de tijd van Gog 
van Magog zijn. Deze tijd van verdrukking zal zeven jaar duren. In deze 
tijd zal er een heiligdom op de tempelberg zijn waar de valse messias – de 
antichrist – zich als een god zal laten vereren. Veel Joden zullen in deze 
tijd omkomen. Slechts ‘een overblijfsel’ zal deze periode overleven en 
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daarna als ‘behoudenen’ het komende Messiaanse vrederijk binnengaan. 
De Nieuwe Bijbel Vertaling (2004) noemt dit overblijfsel: al wat er van 
Israël nog over is en wat er overblijft  van het volk.

4. Op het moment van de grootste nood voor het volk Israël zal de Here 
Jezus plotseling als Israëls Messias op aarde verschijnen (Zacharia 14:1-
4). Hij zal met al Zijn engelen komen om de strijd aan te binden met de 
Israël-vijandige legers en om Israël uit de macht van deze vijanden te 
bevrijden.

5. De Messias zal als Rechter plaatsnemen op de troon der heerlijkheid 
(Matt. 25:31). Hier zullen alle volken voor Hem terecht moeten staan 
inzake hun houding tegenover Israël in de tijd van de grote verdrukking. 
Volken die in de tijd van de grote verdrukking de Joden goed gezind 
waren, zullen het vrederijk mogen binnengaan. Volken die meegewerkt 
hebben in de grote verdrukking om Israël uit te roeien, zullen nu zelf 
uitgeroeid worden.

6. De Joden die dan leven, worden nu “behouden” (zie Matt. 24:13 en Rom. 
11:26). Deze behoudenis ontvangen zij op de berg Sion. Dit is dus geen 
behoudenis in de hemel, maar een behoudenis waardoor zij in het Mes-
siaanse rijk mogen komen. De Messias zal Zich aan hen openbaren en 
zij zullen Hem zien en erkennen als de verworpen Messias. Zij zullen tot 
inkeer komen en met grote vreugde de Messias volgen en dienen in het 
vrederijk. In dit 1000 jaar durende vrederijk zal de Messias op de troon 
van David te Jeruzalem zitten en als Koning heersen over Israël en de rest 
van de wereld.

7. Na de duizendjarige periode van vrede krijgt de duivel nog eenmaal de 
gelegenheid om de volken te verleiden en om massaal in opstand te ko-
men tegen de Messias en opnieuw de strijd aan te binden met het Joodse 
volk in een poging hen uit te roeien (Op. 20). Nu blijkt, dat de mensheid 
niet te verbeteren is en komt het einde. 

8. Alle mensen uit de niet-Joodse volken die dan leven en allen die als 
ongelovigen gestorven waren zullen nu voor de grote witte troon dienen 
te verschijnen (Op. 20). Allen zullen horen, dat zij hun eeuwig oordeel 
dienen te aanvaarden en veroordeeld zijn om voor eeuwig in de poel des 
vuurs te verblijven. 
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9. De aarde vergaat (2 Petrus 3:10,12). Terwijl de aarde in de tijd van Noach 
zijn oordeel door middel van het water kreeg, zal de aarde nu door vuur 
vergaan. 

10. Er komt een nieuwe aarde (Op. 21). Net als in de tijd van Noach zullen er 
nu ook weer mensen terugkeren op de gereinigde aarde. De aarde wordt 
door het vuur gereinigd en biedt daarna weer plaats aan hen die door het 
bloed van het Lam gereinigd zijn. Zij keren uit de hemel terug naar de 
aarde en mogen voor eeuwig op de nieuwe aarde wonen.

Het zal dus nog meer dan 1000 jaar duren (de tijd van het Messiaanse vrede-
rijk) voordat de aarde zal vergaan!

De nieuwe hemel en aarde aangekondigd door Jesaja
Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt 
in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. (Jesaja 65:17)

Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak zullen voortbestaan 
– spreekt de HEER –, zo zullen jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan. 
(Jesaja 66:22)

Volgens sommigen (ook rabbijnen) gaan deze teksten uit Jesaja over het 
komende Messiaanse vrederijk en zeggen deze teksten dat het tijdens het 
vrederijk zó zal zijn, alsof God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ge-
schapen heeft . Als er echter alleen geschreven was over een nieuwe aarde, 
zou dit het geval kunnen zijn. Nu wordt er echter ook over een nieuwe hemel 
gesproken. Dat heeft  niets met het vrederijk te maken. Jesaja spreekt hier dus 
al over wat wij later in Openbaring 21 lezen.

Petrus kondigde aan, dat de aarde eerst door vuur zou vergaan:
In het volgende gedeelte maakt Petrus bekend, dat er vóór onze wereld al 
een andere wereld is geweest en dat er na onze wereld een nieuwe wereld zal 
komen. Hij schrijft  dan niet over de zondvloed uit de tijd van Noach, want in 
de tijd van Noach is de wereld niet vergaan (verwoest). Hij schrijft  dan over 
de tijd van Genesis 1, dat de aarde woest en ledig geworden was, iets wat niet 
als een scheppingsdaad van God gezien mag worden, zegt Jesaja 45:18:

Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft  – hij is God! –, die de aarde 
gemaakt en gevormd heeft  en die haar heeft  gegrondvest – niet als chaos 
schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft  hij haar gevormd: Ik ben de 
HEER, er is geen ander. 
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Jesaja maakt hier duidelijk dat God geen chaos kan scheppen. Dat is in strijd 
met Zijn Godheid. Jesaja gebruikt (in het Hebreeuws) het zelfde woord dat 
wij ook in Genesis 1:2 tegenkomen: tohu, dat ‘woest’, ‘leeg’ en ‘chaos’ bete-
kent. Tevens vertelt hij dat de huidige schepping door vuur zal vergaan. Het 
is belangrijk om te zien, dat Petrus er een conclusie aan vast knoopt over 
onze levenswijze (cursief gedrukt). Hij schrijft :

Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die 
hun eigen begeerte volgen en smalend vragen: ‘Waar blijft  Hij nu? Hij had 
toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog 
steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’ Ze gaan er dan 
willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest 
en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van 
water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd 
overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde 
woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten 
onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. 
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de 
Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn beloft e, zoals sommigen me-
nen; Hij heeft  alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer 
komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. 
De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen 
gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop ge-
daan is komt aan het licht. 
Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u 
dan niet leven, u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan 
bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen 
vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods beloft e en zien uit 
naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Om-
dat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om 
smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroff en. (2 Pe-
trus 3:3-14)

De angst van velen, dat de aarde eens zal vergaan, is een gegronde angst. De 
apostel Petrus spreekt er ook over. Hij zegt, dat de aarde eens zal vergaan, 
maar niet als in de tijd van Noach, door water. De aarde zal eens door vuur 
vergaan. Hemel en aarde ‘worden prijsgegeven aan het vuur’. Ook schrijft  
Petrus: De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen 
gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan 
is komt aan het licht. (vers 10)
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Er komt een dag waarop Gods laatste oordeel over de goddeloze wereld vol-
trokken zal worden. Dat wil zeggen: het in 2 Petrus 3 bedoelde oordeel komt 
op de dag, dat de ongelovigen door God geoordeeld worden. Wij weten welk 
oordeel hier bedoeld wordt: het oordeel voor de grote witte troon. Want hier 
zullen de ongelovigen ten onder gaan, zoals Petrus zegt. Terwijl in de Bijbel 
heel veel gesproken wordt over toekomstige gebeurtenissen als de grote ver-
drukking en het Messiaanse vrederijk, wordt er in slechts enkele Schrift ge-
deelten gesproken over het vergaan van de aarde en de komst van een nieu-
we hemel en een nieuwe aarde, en hoe het op die nieuwe aarde zal zijn. Dat 
zal waarschijnlijk de reden zijn dat veel mensen wel weten, dat eens de aarde 
zal vergaan, maar niet weten, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
zullen komen en dat de gelovigen eens op de nieuwe aarde zullen terugko-
men. Veel christenen menen, dat de gelovigen tot in alle eeuwigheden in de 
hemel zullen blijven, terwijl de Bijbel duidelijk leert, dat de gelovigen eens op 
de nieuwe aarde zullen terugkeren. 

Alles was eerder verwacht
De apostel Petrus benadrukt, dat wat hij hier beschrijft , door veel mensen 
al veel eerder verwacht was. Het is alsof hij wil zeggen, dat het eigenlijk ook 
eerder had kunnen plaatsvinden, maar dat het vanwege Gods liefde voor de 
verloren mens uitgesteld is.

In dit licht bezien is het opmerkelijk wat in de Talmoed vermeld wordt. De 
school van Elijahu leerde, dat de wereld 6000 jaar zou bestaan; een tijdperk 
dat als volgt ingedeeld zou worden. Eerst 2000 jaar in woestheid (net als bij 
het begin van de schepping), daarna 2000 jaar met de Tora en tenslotte 2000 
jaar met de Messias. Maar als gevolg van de vele zonden van het Joodse volk 
is er een wijziging in deze datering gekomen. Ja, het juiste tijdstip voor de 
komst van de Messias was aangebroken, maar de Messias kón niet komen 
(Talmoed, Sanhedrin 97a-97b). Opmerkelijk is, dat volgens de Talmoed 
de komst van de Messias dus al zo’n 2000 jaar geleden verwacht werd, aan 
het begin van deze derde groep van 2000 jaar! De christenen zijn er van 
overtuigd, dat de verwachting zoals deze in de Talmoed geuit wordt, wél in 
vervulling gegaan is, bij de geboorte van de Here Jezus. Zijn komst om als 
Koning te regeren is echter nog toekomstig!

Veranderingen bij hemel en aarde
Om een en ander wat duidelijker uit de Bijbel zelf te laten klinken, laten wij 
de woorden van Petrus uit enkele vertalingen horen. De Nieuwe Bijbel Ver-
taling (2004) gaf 2 Petrus 3:7 en 10 als volgt weer: 
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Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard 
om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, 
te worden prijsgegeven aan het vuur. De dag van de Heer zal komen als een 
dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen 
gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan 
is komt aan het licht. 

Het BOEK geeft  deze verzen als volgt weer: 

En God heeft  gezegd dat de tegenwoordige hemel en aarde zorgvuldig bewaard 
worden voor een enorm vuur op de dag van het grote oordeel, als alle mensen 
die niets van God willen weten, ten onder zullen gaan. Maar de grote dag van 
de Here komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vre-
selijk lawaai vergaan; de elementen zullen door vuur worden verteerd en de 
aarde zal, met alles wat erop gebeurt, bloot komen te liggen.

Zoals God eens vuur zond om de steden Sodom en Gomorra te oordelen, 
waarna er van beide steden niets meer op aarde gevonden werd, zo zal God 
het vuur naar de gehele aarde zenden. De aarde zal als een machtige vuurbal 
in het heelal gereinigd worden van alles wat aan de ongerechtigheid van de 
mensen herinneren zal. Alles wat op aarde is zal verbrand worden. Huizen, 
straten, bossen, auto’s, schepen, vliegtuigen, ja alles zal door het vuur ver-
brand worden. Het vuur zal zo hevig zijn, dat er geen gesmolten herinnering 
aan het verleden op aarde blijft  liggen. Alles zal volkomen verbranden en 
oplossen, waarna er geen as van het verbrande zelfs meer overblijft . 

Het “vergaan” van de aarde betekent niet, dat de aarde zelf zal verdwijnen. 
De aarde blijft  bestaan. Hij zal echter volkomen kaal en zonder enig leven 
zijn. God zal opnieuw moeten beginnen de aarde levend te maken. Het feit 
dat er over een “nieuwe” aarde gesproken wordt, betekent dus niet, dat er een 
volkomen andere aarde zal komen. Het zal dezelfde aarde zijn als de planeet 
waarop wij nu wonen. De aarde zal echter zo gereinigd zijn, dat hij weer 
volkomen “nieuw” zal zijn! Er zal niets zijn dat zal herinneren aan de aarde 
zoals deze nu is.

Nieuw
In het Grieks bestaan twee woorden voor “nieuw”. Het ene woord (kainos) 
houdt in, dat iets nieuw is voor wat betreft  de tijd en kan gelezen worden als 
“vernieuwd”. Dit woord wordt hier in Openbaring 21 gebruikt. Het andere 
woord (neos) houdt in, dat iets nieuw is van karakter of kwaliteit en wil zeg-
gen, dat iets volkomen nieuw is. Het bestond eerst niet. 
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Het Griekse woord dat voor de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe 
Jeruzalem gebruikt wordt verwijst naar nieuw met betrekking tot de vorm. 
Het vertelt, dat deze nieuwe hemel en aarde opnieuw gemaakt zijn, dat zij op 
deze wijze nog niet gefunctioneerd hebben. Het betekent ook, dat zij anders 
zijn dan de vorige hemel en aarde. God schept dus niet uit niets een nieuwe 
aarde, maar vernieuwt de oude aarde, zodat deze helemaal nieuw wordt.

Meerdere keren schiep of schept God iets nieuws.

a. De eerste keer was in Genesis 1, toen God de tegenwoordige aarde schiep. 
Alles wat God toen geschapen heeft  was zeer goed. Het was echter maar 
zeer tijdelijk zeer goed, omdat de mensen luisterden naar de verleidelijke 
stem van de slang, van satan achter de slang.

b. De tweede keer was toen God ‘nieuwe mensen’ schiep. 
Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het 
oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. (2 Corinthe 5:17) 
Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is 
dat men een nieuwe schepping is. (Galaten 6:15)

 Het gaat erom, dat mensen weer kinderen van God worden. Ze waren 
sinds de zondeval in de ban van satan. De Here Jezus sprak zelfs over dui-
velskinderen (Joh. 8:44). Als gevolg van de zonde was de mens er slecht 
aan toe. Maar wie de Here Jezus aanvaardde, werd door God gered uit 
de macht van de duivel en werd door Hem als Zijn kind aanvaard. Hier 
hoorde bij, dat God hem het eeuwige leven schonk (zie Joh. 3:16,36).
Op de eerste Pinksterdag die in Handelingen 2 beschreven wordt, schiep 
God maar liefst 3.000 mensen. 

c. De derde keer is hier in Openbaring 21. De mens was in zonde gevallen 
en hij was niet meer ‘goed’. De hele schepping was niet meer ‘goed’. Pau-
lus schreef in Romeinen 8:22 ‘Wij weten dat de hele schepping nog altijd 
als in barensweeën zucht en lijdt.’

 Mensen zijn leugenaars en moordenaars geworden; is het niet daadwerke-
lijk dan toch vaak in hun hart. Mensen kunnen vals zijn en elkaar bedrie-
gen. Mensen kunnen egoïstisch zijn en vervuld van de drang om anderen 
te pesten.  De planten- en dierenwereld kunnen nog zo mooi zijn, ook de 
planten en de dieren gaan eens dood. Daarom zal God een nieuwe aarde 
scheppen, waarop alles wat daar leeft  niet meer zal sterven. Er zal geen 
verouderingsproces zijn en geen aft akelingsproces. We blijven daar wat 
velen nu al graag zouden willen: eeuwig jong!
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De zee is niet meer
Er zal zelfs geen zee meer zijn. Dat lijkt vreemd, maar het is vanuit de Bijbel 
bezien heel begrijpelijk. Wie over de zee spreekt, spreekt over gevaar – de zee 
is gevaarlijk1. In de Bijbel lezen wij ook een aantal keren over de gevaren van 
de zee. De Schelfzee belemmerde de weg van de Israëlieten naar de woestijn, 
terwijl hij de begraafplaats voor het Egyptische leger werd. Jona kwam in 
een zeer gevaarlijke storm op zee terecht, zo ook later de apostel Paulus. De 
Here Jezus was met Zijn discipelen in een storm op de zee van Tiberias. Dan 
hebben wij het nog niet eens gehad over het dodelijke water bij de zondvloed 
in de tijd van Noach.

De zee duidde eerder in het boek Openbaring op het koperen wasvat en op 
de volkerenzee. Het lijkt dat deze hier niet bedoeld worden, maar dat het nu 
gaat over de gewone zee. De Joden waren geen zeevarend volk. De zee had 
iets gevaarlijks voor hen. Zij zagen de zee als een bron van chaos en gevaar. 
Ze lieten hun schepen dan ook bevaren door Feniciërs. Het lijkt dat hier 
bedoeld wordt, dat er dan ook geen gevaren meer zijn.

Een nieuwe hemel?
Wat wordt er bedoeld als Openbaring 21 zegt, dat er ook een nieuwe hemel 
zal komen? Genesis 1:1 vertelt ons, dat God de hemel en de aarde geschapen 
heeft . Openbaring 21 vertelt, dat God zowel een nieuwe hemel als een nieu-
we aarde zal scheppen. Wat wordt met de hemel bedoeld? 

Het is soms moeilijk om in de Bijbel precies te weten, wat onder “hemel” 
verstaan moet worden. De Bijbel noemt namelijk zowel het uitspansel als 
de woonplaats van God: de hemel. Toch wordt er altijd alleen over “hemel” 
gesproken, zonder dat erbij vermeld wordt, welke hemel bedoeld wordt. Wij 
horen in de Bijbel zelfs over een derde hemel (2 Corinthe). De eerste hemel is 
in de Bijbel de wolkenhemel. De tweede hemel is het uitspansel met de ster-
ren en de derde hemel is de woonplaats van God.

Als de profetieën zeggen, dat er tekenen van de grote oordeelsdag aan de 
hemel gezien zullen worden (Joel 2:3), begrijpen wij, dat hier niet de woon-
plaats van God bedoeld wordt, maar de tweede hemel, de sterrenhemel, 
hoewel zelfs de wolkenhemel bedoeld kan zijn. Maar welke hemel wordt 
bedoeld, als Openbaring 21 zegt, dat er ook een nieuwe hemel zal komen? Er 
kan bedoeld worden, dat de hemel als woonplaats van God, vernieuwd zal 
worden. De woonplaats van God was immers de plek waar de zonde ont-

1 Denk ook aan de dreiging van de stijgende zeespiegel.
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stond, toen de morgenster hier in opstand kwam tegen God en hij de satan 
werd en met zijn volgelingen, de gevallen engelen die nu de demonen gewor-
den waren, uit de hemel geworpen werd. Vanwege de zonde die in de hemel 
begonnen was, moet nu ook de hemel gereinigd worden en moet er ook een 
nieuw begin gemaakt worden met de hemel, zo kan gedacht worden.

Er kan ook bedoeld worden, dat de atmosfeer rond de aarde in deze vernieu-
wing betrokken zal worden, of dat er zelfs in het grote heelal bij de sterren 
allerlei vernieuwingen zullen plaatshebben. Deze hemel zouden wij ook “de 
lucht” of “de hemelse gewesten” kunnen noemen. Dit is het territorium van 
de duivel, die niet in de hemel woont en ook niet op aarde. Vanwege het feit 
dat de satan zijn residentie in de lucht heeft , kan het ook zijn, dat deze hemel 
(het heelal) vernieuwd moet worden.

Opmerkelijk is, dat Petrus in 2 Petrus 3 spreekt over hemelen in het meer-
voud en zegt, dat er nieuwe hemelen komen, terwijl Openbaring 21 in het 
enkelvoud zegt, dat er een nieuwe hemel komt. De vraag kan dan gesteld 
worden of Petrus de beide “aardse” hemelen bedoelde, of dat hij alle drie de 
hemelen bedoelde. Wij weten het niet. Sommige mensen zullen misschien 
snel geneigd zijn om één van de mogelijkheden als “de” waarheid te aanvaar-
den. Doe dat niet te snel, omdat de Bijbel zelf hierover geen uitspraak doet! 

Opmerkelijk is, dat Jesaja ook al meedeelt, dat er een nieuwe hemel zal ko-
men. Hij verwijst dan echter niet naar de situatie in de eeuwigheid, waarover 
het in Openbaring 21 gaat, maar naar de situatie tijdens het Messiaanse 
vrederijk. Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat 
vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. (Jes-
aja 65:17) en: Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken 
zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des HEREN, 
zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. (Jesaja 66:22) Terwijl 
onze vertaling in deze teksten over hemel in het enkelvoud spreekt, staat 
het woord hemel in het Hebreeuws in het meervoud: hemelen! God zegt: 
Ik schep nieuwe hemelen. Maar de Griekse vertaling - de Septuaginta – die 
indertijd door Joodse geleerden gemaakt is, spreekt weer over hemel in het 
enkelvoud.

Opmerkelijk is, dat er onder de oude rabbijnen ook een groot verschil van 
inzicht is over deze zaak. Er zijn rabbijnen, die meenden, dat het beeldspraak 
is om te vertellen, dat het een prachttijd in het Messiaanse rijk zal zijn. Om-
dat Gods goedheid en zegen in die tijd zo groot zullen zijn, zal het zijn alsof 
er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zijn. Er waren ook rabbijnen die 
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meenden, dat de schepselen in hemel en op aarde vernieuwd zullen worden. 
Ibn Ezra meende, dat de atmosfeer rond de aarde vernieuwd zal worden, 
waardoor het leven op aarde gezonder zal zijn en de mensen langer zullen le-
ven (vgl. Jesaja 65:22), terwijl de aarde ook nieuwe kracht aan de mensen zal 
geven. Gezien het feit, dat wij in de huidige tijd te maken hebben met ver-
vuiling van aarde en lucht (atmosfeer), zou inderdaad de bedoeling kunnen 
zijn, dat in het Messiaanse rijk de tijd van bodem- en luchtverontreiniging 
voorbij zullen zijn.

Als wij onder ‘de hemel’ ‘de lucht’ moeten verstaan, dan zal het duidelijk 
zijn, dat het gaat om het gebied dat satan zich heeft  toegeëigend. Hij wordt 
niet voor niets ‘de overste van de macht der lucht’ genoemd (Ephese 2:2). In 
feite gaat het hier dan over het hele heelal.

Als wij onder ‘de hemel’ de woonplaats van God moeten verstaan, zal het 
duidelijk zijn dat de hemel verontreinigd is doordat de opstand van satan 
tegen God in de hemel plaats had en dat satan een aantal malen in de hemel 
van God geweest is om de gelovigen aan te klagen (Op. 12:10). 

Misschien kunnen wij het best zeggen dat zowel de ene hemel als de andere 
hemel, ja ook het ganse heelal verontreinigd was door satan en daarom door 
God vernieuwd moet worden. Hieraan kun je toevoegen, dat God de hemel, 
de aarde en de mens zal vernieuwen. 

De komende wereld
Joden spreken, als zij het over de eeuwigheid hebben, over “Olam Ha-Ba”, 
dat is: de komende wereld, of anders gezegd: de wereld die komt. Deze Olam 
Ha-Ba staat lijnrecht tegenover “Olam Ha-Zeh”, dat is “deze wereld”. Olam 
Ha-Ba verwijst naar het hiernamaals. Dit hiernamaals begint al direct na het 
sterven, maar het verwijst ook naar wat wij “de nieuwe aarde” noemen. De 
Talmoed verwijst hierbij naar de woorden van Jesaja: Ja, van ouds heeft  men 
het niet gehoord, noch met oren vernomen, en geen oog heeft  het gezien, be-
halve Gij, o God! wat Hij doen zal dien, die op Hem wacht. (Jesaja 64:4 Staten 
Vertaling) Vervolgens citeert de Talmoed (Berakoth 34 b) Rabbi Hiyya ben 
Abba, die mede in de naam van rabbi Jochanan gezegd heeft , dat alle pro-
feten alleen gesproken hebben met het oog op de tijd van de Messias, maar 
dat zodra het gaat over de komende wereld geen oog heeft  het gezien, behalve 
Gij, o God! (Jesaja 64:4 Staten Vertaling) De apostel Paulus, die zelf ook een 
rabbijn was, kende deze manier van denken en hij schrijft  deze als volgt aan 
de gelovigen: Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft  gezien en geen 
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oor heeft  gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft  
bereid voor degenen, die Hem liefh ebben. (1 Corinthe 2:9)

Terwijl wij soms spreken over het paradijs waar Adam en Eva waren en het 
paradijs dat de gelovigen in de hemelse heerlijkheid wacht, doen Joden dit 
ook. Zij spreken echter over de Hof van Eden waar Adam en Eva waren en 
die verder nooit iemand gezien heeft , als beeld van de Hof van Eden in het 
hiernamaals (zie opnieuw Talmoed Berakoth 34 b).

De Joden kunnen zeer enthousiast worden als zij denken aan olam ha-ba. 
Daar zullen de rechtvaardigen in heerlijkheid zitten en genieten van de heer-
lijkheid van Gods aanwezigheid in een wereld van zuiver geestelijke geluk-
zaligheid. De Talmoed citeert een groot rabbijn, die het verschil tussen deze 
wereld en de komende wereld als volgt onder woorden gebracht heeft : 

In de komende wereld wordt niet gegeten of gedronken, daar is geen voort-
planting noch zaken doen, noch jaloezie, noch haat, noch wedijver noch 
concurrentie. De rechtvaardigen zitten er met hun kronen op hun hoofden 
en genieten van het licht (schijnsel/heerlijkheid) van de Goddelijke aanwe-
zigheid, zoals geschreven staat: ‘Zij aanschouwden God en zij aten en dron-
ken.’ (Exodus 24:11)” (Talmoed Berakoth 17a). 

Andere rabbijnen meenden daarom, dat wij er juist wel zullen eten en drin-
ken. 

De uitdrukking “de komende of toekomstige wereld” komt al voor in het 
Boek van Henoch1, waar in verband met de Zoon des mensen het volgende 
geschreven is: 

 En hij [een engel] zei tot mij: ‘Hij roept u vrede toe in de naam van de 
toekomstige wereld. Want vandaar gaat de vrede uit sedert de schepping 
van de wereld. En zo zult gij het hebben tot in eeuwigheid en van eeuwig-
heid tot eeuwigheid’. En allen zullen in Zijn wegen wandelen, aangezien 
de gerechtigheid Hem nooit zal verlaten. Hun woningen zullen bij Hem 
zijn en hun erfdeel bij Hem. En zij zullen in eeuwigheid en van eeuwig-
heid tot eeuwigheid niet van Hem gescheiden worden. En zo zal er bij die 
Zoon des mensen een lang leven zijn en vrede zal het deel worden van de 
rechtvaardigen en Zijn rechte weg zal de weg van de rechtvaardigen wor-
den. In de Naam van de Heer der geesten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
(Henoch 71:15-17) 

1 Het Boek van Henoch
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Een nieuw begin
Het is een grote troost voor velen, dat zij na hun sterven een plaats bij de 
Heer in de hemel mogen hebben. Zoals de apostel Paulus eens schreef dat hij 
ernaar uitkeek om de hemel te mogen binnengaan, zo verlangen velen er-
naar – zeker als zij op hoge leeft ijd gekomen zijn – om naar de Here Jezus in 
de hemel te mogen gaan. Maar... de hemel is toch eigenlijk niet bedoeld voor 
de mensen? De hemel is toch de woonplaats van God en Zijn engelen. Moe-
ten de gestorven gelovigen dan voor eeuwig in de hemel blijven, terwijl zij er 
eigenlijk niet horen?

In Openbaring 21 en 22 lezen wij, dat er na het duizendjarige Messiaanse 
vrederijk en het oordeel voor de grote witte troon een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde zullen komen, waar geen zonde en ongerechtigheid meer zul-
len zijn, maar waar absolute liefde, gerechtigheid en waarheid gevonden zul-
len worden. Hier zullen de gelovigen wonen. Zoals het nieuwe Jeruzalem uit 
de hemel naar de nieuwe aarde zal komen, zo zullen zij meekomen om op de 
nieuwe aarde te wonen. 

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige 
stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was 
als een bruid die zich mooi heeft  gemaakt voor haar man en hem opwacht. 
3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is 
onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf 
zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 
geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er 
eerst was is voorbij.’
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf 
het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ (Op. 21:1-5)

Terwijl er in de Bijbel een uitvoerige beschrijving gegeven wordt van de 
nieuwe aarde, wordt er wel verteld dat er een nieuwe hemel zal komen, maar 
wordt er van deze nieuwe hemel niets verteld. Het lijkt wel, of deze nieuwe 
hemel niet meer zo interessant is, omdat alles in die nieuwe tijd geconcen-
treerd zal zijn op de nieuwe aarde. De gelovigen zullen ook niet meer in de 
hemel (de woonplaats van God) zijn, maar op de nieuwe aarde. Zelfs God zal 
op aarde zijn.

Nachmanides, een van de grote rabbijnen, geloofde, dat de heiligen na de 
opstanding gereinigd en bekleed zouden worden met de kleding van de en-
gelen (malakhut heet dit in het Hebreeuws). Ook geloofde hij, dat de nieuwe 
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wereld, de toekomstige wereld, geen gestalte zou krijgen in het Messiaanse 
rijk, zoals de meeste rabbijnen geloven, maar dat de toekomstige wereld pas 
zou komen nadat de aarde vergaan zal zijn. Hij geloofde, dat de zielen van 
de mensen die daar mogen komen verenigd zullen worden met hun “geeste-
lijke” lichamen. Hij geloofde, dat de mensen op de nieuwe aarde hun eigen 
identiteit zouden hebben, zoals zij die ook in onze tijd op aarde gehad heb-
ben. Ik denk ook, dat dit het geval zal zijn.

De nieuwe aarde
Johannes laat ons als het ware zien, dat God weer terugkomt bij de Hof van 
Eden, waar Adam en Eva indertijd in zondeloosheid, liefde en harmonie met 
elkaar leefden en met alle planten en dieren in die prachtige tuin terwijl zij 
regelmatig contact hadden met God. Terwijl het toen slechts om een beperkt 
gedeelte van de aarde ging, zal het nu om de gehele aarde gaan. Na de ver-
woesting door het vuur die er geweest is, zal God de aarde opnieuw opbou-
wen en heel mooi maken. Nu zal er ook geen gevaar meer dreigen van de 
duivel, die opnieuw zou kunnen proberen de mensen te verleiden. De duivel 
en de demonen zijn voor eeuwig verbannen naar de poel des vuurs en hij is 
niet meer in staat om de mensen tot zonde te verleiden. Er is dus geen angst 
meer voor een herhaling van de gebeurtenissen, zoals wij die in het boek 
Genesis lezen.

Wat er wel is, is klaarblijkelijk de herinnering. Hoewel velen menen, dat als 
wij eenmaal in de hemel zijn, wij ons niets meer van de aarde zullen kunnen 
herinneren, blijkt dit toch anders te zijn. Zoals de Here Jezus vertelde, dat 
God tegen de rijke man zei, dat hij zich moest herinneren hoe het op aarde 
was, zo blijkt ook in het boek Openbaring, dat er in de eeuwigheid, op de 
nieuwe aarde, nog herinnering zal zijn aan “vroeger”. Maar God Zelf gaat er 
iets aan doen. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. God zal ons verdriet 
wegnemen. Het maakt niet uit waarom men verdriet had, of het was om de 
dood van een geliefde of om eigen of andermans pijn, het maakt niet uit. De 
Heer zal het allemaal wegnemen.

Het nieuwe Jeruzalem
Op de nieuwe aarde zal een zeer grote stad zijn: het nieuwe Jeruzalem. Deze 
stad zal niet door mensen gebouwd worden, maar rechtstreeks uit de he-
mel komen. Mede op grond van Zacharia 12:6 zeggen de joodse geleerden, 
dat God het hemelse Jeruzalem vanuit de hemel zal laten nederdalen op het 
aardse Jeruzalem. Zij vertalen deze tekst als volgt: 
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‘Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken 
tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts 
en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal opnieuw op zijn 
eigen plaats zijn, te Jeruzalem.’

In de Bijbel lezen wij, dat Abraham al op zoek was naar deze stad (Hebreeën 
11:10,161 zie ook Hebreeën 12:22 en 13:14). Hij zocht hem echter op de tegen-
woordige aarde en daar was deze hemelse stad nog niet te vinden. 

Dan, op de nieuwe aarde, zal deze stad er zijn. Hij zal uit de hemel neerdalen 
naar de nieuwe aarde. De stad zal niet door mensen gebouwd worden, de 
stad was er al – in de hemel. In die stad in de hemel woonde God, woonden 
de engelen en waren de gestorven gelovigen. Dat betekent, dat de hele stad 
met God en de engelen en met de heiligen, de gelovigen die in de hemel zijn, 
dan uit de hemel naar de nieuwe aarde zullen gaan. In de eeuwigheid zijn de 
zaligen dus niet in de hemel, maar op de nieuwe aarde, in een hemelse stad 
op aarde!

Veel christenen zien er tegenop dat ze de hele eeuwigheid in de hemel zou-
den moeten verblijven. Zij zijn bang dat ze zich zullen vervelen. Ik denk dat 
we ons geen ogenblik zullen vervelen in de hemel. Het zal er geweldig zijn. 
Maar we gaan uiteindelijk naar de nieuwe aarde.

Deze stad is heel bijzonder. Hij is zo mooi, dat hij vergeleken wordt met een 
bruid in haar bruidskleding. Tegenover de vunzige hoer Babylon staat de 
bruid van het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde.

Dit nieuwe Jeruzalem is zo mooi, dat de straten van zuiver goud zijn en de 
muren van de mooiste edelstenen en parels. Al Gods kinderen mogen in 
deze stad wonen. Daarom moet deze stad heel groot zijn. Dat zal hij ook 
zijn. Er wordt gezegd, dat hij 12.000 stadiën lang, breed en hoog zal zijn (Op. 
21:16). Hij zal dus net zo lang als breed en hoog zijn. Zo herinnert hij in zijn 
kubusvorm aan het Heilige der Heiligen van de tempel waar God woonde. 
Een stadie is 192 meter. 12.000 stadiën komt dus overeen met 2.304 kilome-
ter. Dit betekent niet, dat de stad echt de vorm van een kubus zal hebben. 
Het is ook mogelijk, dat de zijkanten schuin omhoog zullen lopen, zodat de 
vorm zal lijken op een piramide. 

De stad is alleen voor hen die indertijd gereinigd zijn door het bloed van het 
Lam, de Here Jezus. Anderen, zo zagen wij in het hoofdstuk over de grote 

1 ... omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en 
gebouwd.
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witte troon, die niet bij de Gemeente behoren, omdat ze nooit van de Here 
Jezus gehoord hadden, maar wel volgens Gods wet geleefd hadden, zullen 
buiten de stad leven. 

Zoals wij in het boek Genesis lezen, dat er een rivier door de Hof van Eden 
stroomde en dat daar de boom des levens stond, zo is dat ook in het Nieuwe 
Jeruzalem op de nieuwe aarde. De rivier ontspringt in de troon van God. 
Langs die rivier staan één of meerdere bomen des levens. Er is verschil van 
mening of er één boom van het leven zal staan, of dat er vele bomen van 
het leven zullen staan. Beide vertalingen zijn mogelijk. Deze boom of bo-
men zullen in het centrum van de stad staan bij de rivier. Elke maand zal 
het geboomte des levens vrucht dragen. Deze vruchten zullen tot geestelijke 
genezing zijn van de mensen, die buiten de stad wonen en die niet bij de Ge-
meente behoren. Zie hiervoor het hoofdstuk over het oordeel over de ongelo-
vigen, dat voor de grote witte troon zal plaats hebben.

Opmerkelijk is het, dat in de Dode Zee-rollen ook gesproken wordt over ge-
nezing voor hen die de rechte paden bewandeld hebben (1QS 4:6-8), terwijl 
de Essenen – evenals vele andere Joden – ook geloofden, dat het nieuwe Je-
ruzalem uit de hemel zou neerdalen. Terwijl de Joden menen, dat dit tijdens 
het Messiaanse rijk zal zijn, laat het boek Openbaring zien, dat het daarna 
pas zal zijn, op de nieuwe aarde. Ook is er nog een verschil. De meeste rab-
bijnen geloven, dat de tempel gelijk met het nieuwe Jeruzalem uit de hemel 
zal neerdalen, terwijl de Dode Zee rollen tonen, dat de Essenen dachten, dat 
zij zelf de tempel moesten bouwen in het nieuwe Jeruzalem (1QM 2:1-6). Het 
boek Openbaring leert echter, dat God het nieuwe Jeruzalem als een ge-
schenk uit de hemel naar de aarde zal zenden.

God zal bij de mensen zijn
Niet alleen de gelovigen zullen op de nieuwe aarde zijn, God Zelf zal er ook 
zijn. Hij zal “Zijn tent” bij de mensen hebben. Dit herinnert aan de tijd van 
de woestijnreis, toen alle Israëlieten in hun tenten gelegerd waren rond de 
tent van God. Deze tent, de tabernakel, was het verplaatsbare heiligdom 
waarin God woonde en waarmee Hij bij de mensen van Zijn volk woonde. 
Hij was als het ware hun ”Buurman”. Op de nieuwe aarde zal God weer bij 
de mensen wonen. Hij zal weer hun “Buurman” zijn. Wat een onvoorstelbare 
zegen zal dat zijn. God zal een directe en persoonlijke band en contact met 
alle mensen hebben. Wat zijn wij gezegend als wij nu al zó nauw met God 
verbonden zijn, dat wij Hem nu reeds als onze ‘Buurman’ kennen.
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Opmerkelijk is echter, dat er in het boek Openbaring nadrukkelijk gemeld 
wordt, dat er in dit nieuwe Jeruzalem geen tempel van God zal zijn, maar dat 
Hij Zelf als tempel zal fungeren. Er is dus wel een troon van God, maar geen 
tempel. Dat wil zeggen, dat God niet langer in een afgeschermde tempel zal 
zijn, maar dat Hij gemakkelijker voor de mensen bereikbaar zal zijn. Je kunt 
zo naar Hem toegaan. 

Deze ‘tent’ is het beeld van Gods heerlijkheid. Hij zal met Zijn heerlijk-
heid op de nieuwe aarde aanwezig zijn en openbaar worden. Wat gelovigen 
al mochten ervaren toen de Here Jezus op aarde was, en sinds die tijd door 
mensen die hun leven aan Hem toevertrouwden, zal nu het deel zijn van al-
len die op de nieuwe aarde wonen. 

Het Woord is mens geworden en heeft  bij ons gewoond, vol van goedheid en 
waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon 
van de Vader. (Johannes 1:14) 

Het Griekse woord dat hier voor ‘wonen’ staat, betekent: je tent opslaan, in 
een tent wonen, kamperen, wonen. Ja, de Here Jezus had Zijn tent, Zijn ta-
bernakel bij de mensen opgeslagen toen Hij naar de aarde gekomen was.

De zegen, die de mensen beloofd was in de zegen van Numeri 6:24-26, was 
dat Gods heerlijkheid hen zou verlichten. Dat gaat nu echt gebeuren in het 
nieuwe Jeruzalem. Gods licht zal op alle mensen schijnen. Dit licht zal nooit 
gedoofd worden. Het schijnt niet slechts een aantal uren per etmaal, maar 
doorlopend. Zo zullen zij delen in Zijn bijzondere heerlijkheid, die als een 
licht op hen zal schijnen. Zij zullen Hem zien en Hem dienen, dat is: Hem 
eren, aanbidden en verheerlijken. Ja, zelfs op hun voorhoofd zullen zij Zijn 
heilige Naam dragen. Daarnaast zullen Zijn kinderen met Hem mogen 
regeren. Dat kan haast niet anders betekenen, dan dat de mensen uit de stad 
zullen regeren over de mensen die buiten de stad zijn.

Eeuwige vreugde
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, 
geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. (vers 4)

In Openbaring 7 hoorden wij al dat dit al eerder gebeurd is, namelijk telkens 
als behouden mensen vanuit het lijden in de grote verdrukking in de hemel 
aankwamen: 

Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar ko-
men ze vandaan?’ Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat 
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zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun 
kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods 
troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op 
de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen 
dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het 
lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het 
leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’ (Op. 7:13-17)

God zal al het leed en verdriet dat mensen met zich meegedragen hebben, 
uit hun leven wegdoen. Dit leed behoort bij wat geweest is, bij het oude leven 
van nu. Voor dit leed is nu geen plaats meer. Mensen zullen niet in therapie 
hoeven om van hun pijnlijke verleden en naargeestige herinneringen ver-
lost te worden. God Zelf zal hen bevrijden van al het leed dat hun harten en 
gedachten vervulden. Ook van hun angst(dromen).

Ons karakter zal dan ook veranderd zijn. In de hemel en later op de nieuwe 
aarde kom je geen chagrijnige mensen meer tegen. Niemand heeft  er een 
slecht humeur. Niemand heeft  last van ochtendziekte. Niemand is jaloers. 
Niemand spreekt kwaad van een ander. Het is een leven in echte harmonie.

Vergeet vooral niet dat de duivel en de demonen er niet meer zullen zijn. Zij 
kunnen niemand pijn doen en niemand het leven zuur maken. Zij kunnen 
niemand ziek maken en bij niemand de gedachten beïnvloeden. We zijn dan 
bevrijd van satan en zijn trawanten. Er is dan dus ook geen geestelijke strijd 
meer, terwijl ook geen verleidingen meer zijn. Dat is dan allemaal voorbij!

Het is een wonderlijke gedachte dat veel christenen nu in de periode van de 
‘oude’ aarde al de zegeningen van de nieuwe aarde willen hebben. Zij willen 
nu al God zien. Zij willen nu al zonder leed en verdriet leven. Zij willen nu 
al zonder zorgen en problemen leven. Dat heeft  God wel beloofd, maar niet 
voor de periode van de ‘oude’ aarde, maar voor de tijd van de ‘nieuwe aarde’. 
Denk dus niet dat God u vergeten is, als uw leven nog vol leed en verdriet is. 

In Romeinen 8:18 schrijft  Paulus: Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van 
deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal 
worden geopenbaard. Nu gaan wij nog gebukt onder ziekten en pijn, onder 
rampen en dood. Nu hebben wij nog onze problemen en teleurstellingen. Op 
de nieuwe aarde zal niemand ooit nog teleurgesteld zijn, zal niemand onbe-
antwoorde vragen en verlangens hebben, zal niemand ziek zijn of pijn heb-
ben, zal niemand honger of dorst hebben, zal niemand op de vlucht zijn, zal 
niemand vluchteling of zwerver zijn. Op de nieuwe aarde zullen de mensen 
een volkomen nieuw leven hebben. 
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Op grond van het verzoenend werk van de Here Jezus
Hoe is het mogelijk dat God eens een nieuwe aarde zal scheppen? Het is al-
lemaal de vrucht (het gevolg) van het verzoenend werk van de Here Jezus. 
Steeds werd Hij in het boek Openbaring ‘het lam dat geslacht is’ genoemd. 
Steeds werd erop gewezen, dat alles wat er zal gebeuren het gevolg is van 
Zijn off er aan het kruis op Golgotha. Dat mogen wij nooit vergeten! Alleen 
wie een volgeling van het Lam is, zal eens in de heerlijkheid van de nieuwe 
aarde delen.

Tot in alle eeuwigheden
Deze regeringsperiode zal “tot in alle eeuwigheden” zijn. Er zijn weleens 
mensen die menen dat de eeuwigheid in de Bijbel altijd een beperkte tijd is. 
Wij besteedden hier reeds eerder aandacht aan. Nu zegt Openbaring 22:5 in 
het Grieks echter, dat Gods kinderen als koningen zullen regeren “in de eeu-
wen van de eeuwen”, dat wil zeggen: tot in alle eeuwigheden. Dat is de tijd 
waaraan nooit meer een einde zal komen. Wat een onvoorstelbaar heerlijke 
zegen: er zal nooit een eind komen aan de eeuwige heerlijkheid op de nieuwe 
aarde. Daar zullen wij voor altijd verenigd zijn met God, met de Here Jezus 
en met alle andere gelovigen. En er zal nooit meer twist, onenigheid, droef-
heid, twijfel, pijn of verdriet zijn. Voor eeuwig is er de shalom, de harmonie 
van God voor al Zijn kinderen.

Het kan geen kwaad, dat u zich afvraagt, of deze toekomst ook voor u weg-
gelegd is!
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37 – DE HEILIGE STAD

Openbaring 21:6-27

De nieuwe aarde
6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het be-
gin en het einde. Wie dorst heeft  geef ik vrij te drinken uit de bron met water 
dat leven geeft . 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn 
en hij zal mijn kind zijn. 8 Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, 
die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, tove-
rij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de 
vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’ 
9 Een van de zeven engelen met de off erschalen die gevuld waren met de laat-
ste zeven plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw 
van het lam.’ 10 Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel 
hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaal-
de, bij God vandaan. 11 De stad schitterde door Gods luister, met een schit-
tering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. 12 Ze had een grote, 
hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poor-
ten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls 
zonen. 13 Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden 
drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. 14 De stadsmuur had 
twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het 
lam. 15 Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om daarmee de 
stad, de poorten en de muur op te meten. 
16 De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad met zijn meet-
stok: twaalfduizend stadie, zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte. 
17 Hij mat de stadsmuur: honderdvierenveertig el, in gewone mensenmaat, 
die ook engelenmaat is. 18 De muur was gemaakt van jaspis, en de stad zelf 
was van zuiver goud, helder als glas. 19 De grondstenen van de stadsmuur 
waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis, de tweede 
van lazuur, de derde kornalijn, de vierde smaragd, 20 de vijfde sardonyx, de 
zesde sarder, de zevende olivijn, de achtste aquamarijn, de negende topaas, de 
tiende turkoois, de elfde granaat en de twaalfde amethist. 21 De twaalf stads-
poorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich. De straten van de 
stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. 
22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almach-
tige, is haar tempel, met het lam. 23 De stad heeft  het licht van de zon en de 
maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. 24 
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De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar 
hun lof. 25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het 
er niet meer zijn. 26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. 
27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen 
en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het 
leven staan, het boek van het lam. (NBV)

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. 7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en 
hij zal Mij een zoon zijn. 8 Maar de lafh artigen, de ongelovigen, de verfoei-
lijken, 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. 
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. 10 En hij voerde mij weg in de geest 
op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederda-
lende uit de hemel, van God; 11 en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans 
geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. 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. 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. 14 En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de 
twaalf namen van de twaalf apostelen des Lams. 15 En hij, die met mij sprak, 
had een gouden meetstok om de stad op te meten, en haar poorten en haar 
muur. 
16 En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breed-
te; en hij mat de stad op met de stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en 
haar breedte en haar hoogte waren gelijk. 17 En hij mat haar muur op: hon-
derd vierenveertig el, mensenmaat, die engelenmaat is. 18 En de bouwstof van 
haar muur was diamant; en de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. 19 En 
de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente ver-
sierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde 
robijn, het vierde smaragd, 20 het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het ze-
vende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, 
het elfde saffi  er, het twaalfde ametist. 21 En de twaalf poorten waren twaalf 
paarlen: iedere poort afzonderlijk was uit een parel, en de straat der stad was 
zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. 
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22 En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is 
haar tempel, en het Lam. 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. 24 En de volken zullen bij haar licht wandelen en de 
koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar; 25 en haar poorten 
zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn; 26 en 
de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. 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. (NBG)

Een bijzonder aanbod van God voor de mens die nu leeft 
Toen zei hij [God] tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, 
het begin en het einde. Wie dorst heeft  geef ik vrij te drinken uit de bron met 
water dat leven geeft . (21:6)

Willibrord Vertaling: Toen zei Hij tegen mij: ‘Ze zijn vervuld! 

Je kunt ook zeggen: Het is klaar. 

Wat is voltrokken, wat is vervuld, wat is klaar?

- het opschrijven van deze woorden,
- het aanbreken van de nieuwe tijd.

Bijzonder aanbod van God 
‘Wie dorst heeft  geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft ’ is 
een vervolg op de profetie van Jesaja:

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft . 
Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. 
Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, 
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? 
Luister aandachtig naar mij, 
en je zult ruimschoots te eten hebben 
en genieten van een overvloedig maal. (Jesaja 55:1,2)

Vanuit de hemel komt een laatste oproep aan de mens om zijn leven aan de 
Here God toe te wijden, de Here Jezus in zijn leven binnen te laten, zoals 
Openbaring 3:20 al gezegd had en zijn naam ingeschreven te krijgen in het 
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boek des levens. Het is de laatste oproep aan de mens om ook op de nieuwe 
aarde te kunnen komen. 

Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn 
kind zijn. (21:7)

Daarom moeten mensen zich bekeren tot God, want:

Voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met 
gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die 
de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat 
is de tweede dood. (21:8)

Dit wordt nog eens bevestigd in vers 27:

Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en 
leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het 
leven staan, het boek van het lam.

Zaligen als een stad en als een bruid uit de hemel
Een van de zeven engelen met de off erschalen die gevuld waren met de laatste 
zeven plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw 
van het lam.’ Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge 
berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij 
God vandaan. De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van 
een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. (Op. 21:9-11)

De zaligen komen als een stad en als een bruid uit de hemel naar de aarde. 
De bruid is op een prachtige manier aan het Lam verbonden. De engel roept 
Johannes op om ernaar te kijken. Vervolgens nam de engel Johannes mee 
naar een heel hoge berg, zodat hij van bovenaf op de bruid kon neerkijken. 
Johannes ging niet werkelijk een hoge berg op, maar in een visioen. Dan ziet 
hij het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van God neergedaald is. De stad 
ziet er prachtig uit door de aanwezigheid van God.

Dit herinnert ons aan Ezechiël 40:2 waar staat: 

In een goddelijk visioen bracht hij mij naar Israël en zette hij me neer op een 
heel hoge berg. Aan de zuidkant was iets gebouwd dat op een stad leek.
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Terwijl Openbaring spreekt over een engel die Johannes alles liet zien, is er 
in Ezechiël sprake van een bijzondere man, die ook een engel zal moeten 
voorstellen:

In de poort stond een man die eruitzag alsof hij van brons was. Deze man had 
een linnen koord en een meetstok in zijn hand. (Ez. 40:3)

Sommige verklaarders denken dat het nieuwe Jeruzalem als een soort ko-
meet of satelliet in de buurt van de aarde zal zweven. Dat wordt hier echter 
niet gezegd. Het nieuwe Jeruzalem is op de nieuwe aarde.

Beschrijving van de stad 
In de verzen 11-25 lezen we dat de stad de vorm heeft  van een kubus. Hoog-
te, lengte en breedte zijn gelijk, net als bij het Heilige der Heiligen. De profeet 
Ezechiël had een haast gelijkluidende beschrijving gegeven:

30 Dit zijn de omtrekken van de stad. Aan de noordkant meet ze 4.500 el.
31 De poorten van de stad zijn genoemd naar de stammen van Israël. Er zijn 
drie poorten op het noorden: de Rubenpoort, de Judapoort en de Levipoort.
32 Aan de oostkant 4.500 el, met drie poorten: de Jozefpoort, de Benjamin-
poort en de Danpoort.
33 De zuidkant meet 4.500 el, met drie poorten: de Simeonpoort, de Issachar-
poort en de Zebulonpoort.
34 De westkant 4.500 el, met deze drie poorten: de Gadpoort, de Aserpoort en 
de Naft alipoort.
35 De omtrek van de stad bedraagt 18.000 el. Voortaan heet de stad: ‘De 
HEER is daar!’ (Ez. 48:30-35)

Terwijl Ezechiël een stad ziet waarvan de omtrek 18.000 el1 bedraagt, dat 
is ongeveer 9 kilometer, ziet Johannes ook een onvoorstelbaar grote stad: 
twaalfduizend stadiën2 lang, breed en hoog. Een onvoorstelbaar grote stad. 
In zo’n grote stad is plaats voor miljarden mensen.

In Openbaring wordt de stad per zijde beschreven: alle zijden zijn 750 kilo-
meter lang. De stad is dus 750 km lang, 750 km breed en maar liefst 750 km 
hoog! Dat is een stad met een onvoorstelbare omvang. De muren van de stad 

1 De el is de afstand van de elleboog tot de top van de gestrekte middelvinger. Het 
is moeilijk om daar een exacte afstand in meter van te maken, ook omdat er 
verschillende ‘ellen’ werden gebruikt.

2 De stadie is ongeveer 185 meter. 12.000 stadieën komt overeen met 2.220 km
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hebben een dikte van 144 el, dat is ongeveer 65 meter . Ze zijn gemaakt van 
diamant, terwijl de stad van goud is, dat zo helder als kristal is. 

De muur werd in het Oude Testament al beschreven als een teken van red-
ding en veiligheid:

Op die dag zal in Juda dit lied klinken: 
‘Wij hebben een sterke stad, de HEER biedt ons redding als een wal, als een 
muur. Open de poorten, opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, het 
volk van uw getrouwen. De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op 
u vertrouwt. Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem, want de HEER is 
een rots sinds mensenheugenis. (Jesaja 26:1-4)

Op elke poort van de stad staat een engel – een soort ‘poortwachter’. Je kunt 
zowel vertalen dat er op iedere poort een engel stond als dat er bij iedere 
poort een engel stond. De straat (enkelvoud in het Grieks) – waarschijnlijk 
wordt de hoofdstraat bedoeld – is van zuiver goud.

Jesaja had al aangekondigd wat in Openbaring 21 gezegd wordt: de poorten 
van de stad worden niet meer gesloten. Er zijn geen veiligheidsmaatregelen 
meer nodig om de mensen te beschermen. De open poorten hebben nog een 
doel: zij staan open voor andere volken om hun geschenken in de stad aan 
de Koning der koningen – God dus – aan te bieden.

Je poorten zullen nooit gesloten worden, 
dag en nacht zullen ze openstaan, 
zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen, 
met de koningen die worden meegevoerd.
(Jesaja 60:11)

De stad zal van onvoorstelbare schoonheid zijn, te vergelijken met allerlei 
soorten edelstenen en parels.

Het Nieuwe Jeruzalem zonder tempel!
Wij kennen Jeruzalem als de stad van de tempel. Melchizedek had op deze 
plaats al zijn altaar staan. Abraham legde hier zijn zoon op het altaar. Sa-
lomo bouwde hier de tempel. 

Toen begon Salomo met de bouw van de tempel voor de HEER, in Jeruzalem, 
op de berg Moria, waar zijn vader David een verschijning had gehad, op de 
dorsvloer van de Jebusiet Ornan die David als bouwplaats had aangewezen.  
(2 Kronieken 3:1)
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Israël heeft  in de tijd van het Oude Testament altijd een tabernakel of een 
tempel gehad. Israël kon niet volgens de wet van God leven als er geen tem-
pel was. Nu is er in onze tijd al bijna 2.000 jaar geen tempel meer en zijn de 
Joden belemmerd in het op de juiste wijze (volgens de wet) dienen van God. 
In het nieuwe Jeruzalem zal de afwezigheid van een tempel echter geen be-
lemmering vormen. 

Over wie gaat het hier?
Het is begrijpelijk dat de meeste kerken vanuit hun vervangingsleer menen 
dat hier sprake is van de christelijke kerk als de bruid van het Lam. Maar... 
horen wij in dit hoofdstuk iets over christenen en de kerk? Nee. We krijgen 
een Joods beeld te zien:

Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een 
engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf 
stammen van Israëls zonen. (21:12) 

De gelovigen uit de heidenen, de kerk dus, zal er wel bij zijn. Het zal zijn zo-
als Paulus het al beschreven had in Romeinen 9-11; de gelovigen uit de hei-
denen, de christenen, zullen geënt zijn op de stamvader van het Joodse volk, 
Abraham. Door het off er van de Here Jezus zal dit geschieden.

De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf 
apostelen van het lam. (21:14)

En de muur van de stad heeft  twaalf fundamenten, waarop de twaalf namen 
staan van de twaalf apostelen van het lam. (NB)

De 12 apostelen van de Here Jezus vormen dus het fundament van de stad, 
terwijl de namen van de 12 stammen van Israël op de poorten geschreven 
zijn. Dan heb je niet meer de Sionspoort of de Waterpoort, maar de Juda-
poort en de Benjaminpoort.

De volken die buiten de stad zijn
24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar 
hun lof. 26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen.

De HSV heeft  een extra vermelding: 

En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen 
van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.
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Dit staat niet in de oorspronkelijke Griekse taal. Het is een aanvulling door 
de vertalers...

Jesaja profeteerde:

Volken laten zich leiden door jouw licht, 
koningen door de glans van je schijnsel. (Jesaja 60:3)

Dit is een beschrijving van het Messiaanse vrederijk. Het kan blijkbaar ook 
toegepast worden op de tijd van de nieuwe aarde. Hier zijn de volken die 
geleefd hebben volgens Gods wet, hoewel zij de Here Jezus niet hebben leren 
kennen. Zie Romeinen 2.

Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature nale-
ven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door 
hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten 
bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 
Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, 
God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is. 
(Rom. 2:14-16)

Zij zullen eten van het geboomte des levens en geestelijke genezing ervaren: 

In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier 
stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. 
De bladeren van de boom brachten de volken genezing. (Op. 22:2)

De nieuwe aarde zonder licht van zon en maan
Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, 
de glans van de maan hoeft  je niet te verlichten, 
want de HEER zal je voor altijd licht geven 
en je God zal voor je schitteren.
Je zon zal niet meer ondergaan, 
je maan niet meer verbleken, 
want de HEER zal je voor altijd licht geven. 
De dagen van je rouw zijn voorbij.
Je volk telt enkel nog rechtvaardigen, 
zij zullen het land voorgoed bezitten. 
Zij zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant, 
ik heb hen gemaakt om mijn luister te tonen.
(Jesaja 60:19-21)
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De zon en de maan zijn in die tijd niet meer de bronnen van licht voor de 
mensen op aarde. Het licht zal komen van God en van het Lam. Je kunt ook 
zeggen dat de bron van het licht van God is en dat het via de Here Jezus als 
het Lam bij de mensen zal komen. Dit is het grote slotakkoord van wat de 
Heer Zelf eens zei toen Hij nog op aarde was: 

Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de 
duisternis, maar heeft  licht dat leven geeft .’ (Johannes 8:12)

Dit licht zal ook schijnen voor de volken op aarde die buiten de stad wonen.

De bewoners van de stad
In het nieuwe Jeruzalem komen dus ALLEEN mensen van wie de namen 
staan in het boek des levens, terwijl ook ALLE mensen daar zijn wier naam 
in het boek des levens staat. Dat zijn de mensen die vergeving van hun zon-
den gekregen hebben op grond van het bloed van het Lam.

Zie Openbaring 5:9,10; 7:14.

Dit zal pas echt de stad zijn waarvan één van de profeten had aangekondigd: 
De Heer is daar. Hier zullen Vader en Zoon verenigd zijn met alle gelovigen 
uit alle tijden. Als wij gelovigen zijn, zullen wij daar ook bij zijn. Dan zult 
u daar zijn. Dan zal ik daar zijn. Dan is voor eeuwig waar geworden wat de 
Heer eens zei: En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld. (Mattheüs 28:20)

Tijdens het leven nu is de Here Jezus al het Licht voor ons geestelijk leven. 
Zijn licht geeft  ons vrede, vreugde en heerlijkheid. Zijn licht geeft  ons ook 
schoonheid. In het donker zie je niets. Al het mooie dat er is, is onzichtbaar 
in de duisternis. Het wordt echter zichtbaar zodra het licht wordt.

In onze tijd – nu de Heer nog in de hemel is – zien wij juist de verharding 
en de verruwing van mensen en volken. De oorlogen worden steeds feller en 
gevaarlijker. Het terrorisme is nog nooit zo gevaarlijk geweest als nu. Overal 
loert het gevaar. Overal kunnen aanslagen gepleegd worden. Op de nieuwe 
aarde zal echter volkomen vrede zijn. Geen oorlogsdreiging meer, geen ter-
roristen meer, geen dieven en moordenaars meer, geen zondaars meer. Het 
slot van ons hoofdstuk zegt het als volgt: 

Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en 
leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het 
leven staan, het boek van het lam. (Op. 21:27) 
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Er zijn dus geen dieven en moordenaars meer. Er is geen antisemitisme 
meer, geen haat tegen Joden en christenen, geen terroristische aanslagen. 
Geen terroristen meer, geen angst meer, geen ziekten en geen ziekenhuizen 
meer, geen rouw en geen dood. 

Geen politie-auto’s die met luide sirene door de straten rijden. Geen brand-
weerauto’s en geen ambulances. Geen beveiliging en geen controles. Geen 
auto-ongelukken en geen vliegtuig-crashes. Geen gevangenissen. Alles zal 
volmaakt en perfect zijn. Geen nacht meer en geen nachtmerries noch angst-
dromen. Geen ruzies meer en geen jaloezie. Geen roddel en geen scheldpar-
tijen. Wat een prachtige wereld zal dat zijn! Als wij eens op de nieuwe aarde 
zijn, zullen wij hetzelfde mogen beleven als de gelovigen die nu in de hemel 
zijn. Over de tijd van Zijn wederkomst schreef Johannes in zijn eerste brief: 

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen 
zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn 
wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. (1 Joh. 3:2)

Wij zullen een volmaakte eenheid beleven met God Zelf. We kunnen nu nog 
niet beseff en wat het wil zeggen dat we aan Hem gelijk zullen zijn. We reali-
seren ons wel, dat het iets heel bijzonders zal zijn.

Wij zullen Hem zien. Tot op heden geldt op aarde: Geen mens kan mij zien 
en in leven blijven. (Exodus 33:20) Op de nieuwe aarde zal het zien van God 
juist bij ons leven behoren. Hoeveel te meer zullen deze woorden op de 
nieuwe aarde in vervulling gaan.

De onrechtvaardige goddelozen zullen Hem zien in Zijn toorn, in Zijn ver-
schrikkelijke majesteit als zij voor de grote witte troon zullen staan en dan 
zullen horen dat Hij hen veroordeelt tot het eeuwige oordeel. Maar de gelo-
vigen zullen Hem zien in de zachtheid en schoonheid van Zijn gelaat, in Zijn 
heerlijkheid en in de volmaakte harmonie van Goddelijke sjalom. Dit was de 
boodschap die Johannes hoorde van God die op de troon zat: 

Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (Op. 21:5) 
Ik maak alles nieuw. (GNB)
Alles en iedere rechtvaardige en gelovige wordt nieuw gemaakt.
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38 – ER ZAL GEEN NACHT MEER ZIJN

Openbaring 22

 Ik kom spoedig
1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft . De rivier was helder als 
kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2 In het midden 
van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levens-
boom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van 
de boom brachten de volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een 
vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn 
dienaren zullen hem vereren 4 en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat 
op hun voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp 
of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht 
zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.
6 Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, 
de God die profeten bezielt, heeft  zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te 
laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.’
7 ‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. 8 
Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord 
en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze din-
gen liet zien, om hem te aanbidden. 9 Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een 
dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan 
wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden.’ 10 Verder zei hij tegen me: 
‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. 11 Wie on-
heil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner 
worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger 
worden.’ 12 ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen 
naar zijn daden. 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het 
begin en het einde.’ 14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over 
de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. 15 
Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en on-
tucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en 
ernaar handelt. 
16 ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken 
voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende 
morgenster.’ 17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: 
‘Kom!’ Laat wie dorst heeft  komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water 
dat leven geeft .
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18 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als ie-
mand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek 
beschreven zijn; 19 en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze 
profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de 
heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.
20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, 
Heer Jezus!
21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. (NBV)

1 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ont-
springende uit de troon van God en van het Lam. 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. 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, 4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op 
hun voorhoofden zijn 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. 
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 knech-
ten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 
7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek 
bewaart! 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. 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! 10 En hij zeide tot mij: 
Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet want de tijd is nabij. 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. 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om 
een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 13 Ik ben de alfa en de omega, 
de eerste en de laatste, het begin en het einde. 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. 15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoe-
reerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefh eeft  
en doet. 
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 morgen-
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ster. 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. 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; 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. 
20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here 
Jezus! 
21 De genade van de Here Jezus zij met allen. (NBG)

Een belangrijke mededeling
Zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek be-
waart. (Op. 22:6 NBG) 
Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. 
(NBV)

Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn da-
den. (Op. 22:12)

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ (Op. 22:20)

In het Grieks begint dit vers met het woordje ‘Zie’, dat in de NBV is wegge-
laten. Dit kleine woordje is een oproep aan de lezers om goede aandacht te 
besteden aan de paar woorden die daarna komen: Ik kom spoedig!

Met een enigszins vergelijkbare uitspraak is dit boek begonnen: De tijd is na-
bij. (Op. 1:3) Deze woorden worden in Openbaring 22:10 nog eens herhaald.

Dit boek mag niet ‘gesloten’ worden
De boodschap van dit boek mag niet geheim gehouden of ‘verzegeld’ wor-
den. 

En hij zei tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet; want 
de tijd is nabij. (Op. 22:10 NBG). 
Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. (NBV)

Verzegelen betekent dat de boekrol toegesloten zou worden zodat niemand 
de boodschap zou kunnen lezen. Dat was namelijk indertijd de boodschap 
van God aan Daniël betreff ende zijn boek: 



494

Het visioen waarin over de avonden en ochtenden werd gesproken, is waar. En 
jij, houd dit droomgezicht voor je, want het verwijst naar een verre toekomst. 
(Daniel 8:26)

Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. 
Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.
Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verze-
geld tot de eindtijd.’ (Daniël 12:4,9)

De boodschap van het boek Openbaring moet echter openbaar blijven, zodat 
alle gelovigen in alle tijden er kennis van kunnen nemen en deze kunnen 
bestuderen.

Verleden en toekomst
Aan het slot van het boek Openbaring zien wij:

1. een vernieuwing van de situatie uit de Hof van Eden, zoals in het begin 
van de Bijbel opgetekend staat. Zoals daar de boom des levens was en een 
speciale rivier, zo is dat ook in het nieuwe Jeruzalem het geval:
In het midden van de tuin... de levensboom 
Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit (Genesis 3:9,10)

2. een groot contrast tussen het nieuwe Jeruzalem en het oude Babylon.

a. Babylon wordt beschreven als een hoer1, Jeruzalem als een reine bruid2

b. Op het voorhoofd van de vrouw staat de naam ‘Babylon’, (Op. 17:5) op 
het voorhoofd van Gods dienstknechten staat de naam van het Lam 
(Op. 22:3).

c. Babylon wordt een woonplaats van duivel en demonen, een schuilplaats 
van onreine geesten en onreine vogels, in Jeruzalem zal echter niets 
onreins binnenkomen (Op. 18:2 - Openbaring 21:27; 22:3).

1 ‘Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’. (Op. 
17:5) Zie ook Openbaring 17:1,2,4,15,16 en 18:3,9 en 19:2

2 ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’
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d. In Babylon zal men als straf pijn, rouw, dood, hongersnood en vuur 
krijgen1 , in Jeruzalem zal men gezegend zijn met een leven zonder 
pijn, ziekte, rouw en dood2.

e. Babylon zal vergaan en nooit meer gevonden worden3, terwijl Jeruza-
lem eeuwig zal blijven4.

f. In Babylon zal geen lamp nog licht geven5, terwijl Jeruzalem zal baden 
in Goddelijk licht6.

Vergissing van Johannes
Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord 
en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze din-
gen liet zien, om hem te aanbidden. Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een 
dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan 
wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden.’ (Op. 22:8,9)

Johannes had deze fout al eerder gemaakt in Openbaring 19:10. Duidelijk 
blijkt, dat hier een gewoon mens met menselijke fouten door God gebruikt 
mag worden om tot grote daden te komen; het opschrijven van dit boek. 
Engelenverering kwam in de begintijd van het christendom op verschillende 
plaatsen voor. Zie:

Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en enge-
lenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen be-
denksels. (Colossenzen 2:18)

1 Geef haar net zo veel pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft  
gegund... Daarom zullen alle plagen haar op één dag treff en: dodelijke ziekte, rouw en 
hongersnood, en ze zal in vlammen opgaan. (Op. 18:7,8)

2 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 
jammerklacht, geen pijn... (Op. 21:4)

3 Toen tilde een sterke engel een steen zo groot als een molensteen op en smeet die in 
zee met de woorden: ‘Zo zal ook Babylon, die grote stad, worden weggeslingerd; ze zal 
voorgoed verdwijnen.’ (Op. 18:21)

4 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben 
ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen 
tot in eeuwigheid. (Op. 22:5)

5 ... het licht van de lamp nooit meer in jou schijnen. (Op. 18:23)
6 De stad heeft  het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, 

en het lam is haar licht. (Op. 21:23)
 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben 

ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. (Op. 22:5)
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Hier maakt Johannes bekend dat hij wel de schrijver van dit boek is, maar 
hij heeft  de inhoud niet zelf bedacht. Hij heeft  alleen opgeschreven wat hij 
van Godswege gehoord en gezien heeft .

De Heer stelt Zichzelf voor
Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor 
de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende mor-
genster. (Op. 22:16)

Nadat de Heer in het boek Openbaring steeds ‘Het Lam’ genoemd is, stelt Hij 
Zichzelf nu voor als degene die uit het huis van David afk omstig is, terwijl 
Hij ook de Morgenster is. Dat is de naam die satan zich had toegeëigend:

In Jesaja 14:12 staat letterlijk vertaald: Hoe ben jij uit de hemel gevallen, Mor-
genster, zoon van de dageraad; neergehouwen ter aarde ben jij, bedwinger der 
volken.

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toege-
nomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als 
op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de 
morgenster opgaat in uw hart. (2 Petrus 1:19)

Hier wordt de morgenster bedoeld als teken, dat de nacht bijna voorbij is. 
Het is nog nacht, maar de morgenster verschijnt al aan de hemel. De dag 
komt eraan.

Kleren wassen...
Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom be-
schikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. (Op. 22:14)

Wat betekent dat? Letterlijk kleding wassen? Of betekent het dat je verge-
ving moet ontvangen? Het wordt meestal opgevat als ‘vergeving ontvangen’. 
Maar... je moet zelf je kleding wassen. Dat vangt men op door te zeggen dat 
je je de vergeving moet toe-eigenen. Wat betekent dat? Letterlijk kleding 
wassen? Er moet iets anders bedoeld zijn. Wij kennen deze uitdrukking uit 
het Oude Testament waar hij heel vaak voorkomt, zoals in de volgende tek-
sten met een heel bijzondere betekenis.

Toen Mozes de HEER vertelde wat het volk had geantwoord, zei de HEER 
hem ook: ‘Ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en mor-
gen heiligen, en laten ze hun kleren wassen. (Exodus 19:9,10)
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Weer ging Mozes naar beneden, naar het volk. Hij droeg hun op zich te heili-
gen en hun kleren te wassen. (Exodus 19:14)

Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom be-
schikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. (Openbaring 22:14)

De betekenis van kleding wassen in Oude Testament: Rabbi Yaakov Culi 
citeert Rashi die zegt dat hiermee bedoeld wordt dat de mensen zich inner-
lijk en uiterlijk moesten reinigen en toewijden aan God. Dit deden zij door 
hun lichaam onder te dompelen in een mikwa, een ritueel bad, en tevens 
hun kleren in water onder te dompelen. Het was dus niet een wasbeurt met 
zeep, maar een rituele reiniging.

In de nieuwtestamentische tijd noemen wij dit ‘de doop door onderdompe-
ling’. Hoewel vaak gedaan wordt alsof besprenkeling en doop door onder-
dompeling gelijkwaardig zijn, blijkt hier duidelijk dat dit niet het geval is.

Buiten zijn de ‘honden’
Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en on-
tucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en 
ernaar handelt. (Op. 22:15)

Letterlijke vertaling: buiten zijn de honden, de tovenaars en de hoereerders, 
de moordenaars en de afgodendienaars, en een ieder die leugen liefh eeft  en 
doet.

Wat hebben honden voor overeenkomst met deze zondaars?

Gij zult geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de HERE, uw God, 
brengen ter vervulling van een of andere geloft e, want deze beide zijn de 
HERE, uw God, een gruwel. (Deut. 23:18)

Wat hoerenloon is, is algemeen bekend, maar wat wordt bedoeld met ‘hon-
dengeld’? Het is de betaling die homoseksuele prostituees ontvingen voor 
hun diensten. 

Seks zoals honden
Er zal onder de dochters van Israël geen aan ontucht gewijde vrouw zijn, en 
er zal onder de zonen van Israël geen aan ontucht gewijde man zijn. Gij zult 
geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de HERE, uw God, brengen ter 
vervulling van een of andere geloft e, want deze beide zijn de HERE, uw God, 
een gruwel. (Deut. 23:17,18 NBG)
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Letterlijke vertaling: ‘Nooit mag een heiligdomshoer er één wezen uit Isra-
els dochters,– nooit zal een heiligdoms-schandknaap er één wezen uit Israëls 
zonen: nooit zul je hoerenloon of hondengeld brengen in het huis van de ENE, 
je God, voor welke geloft e dan ook; want een gruwel voor de ENE, je God, zijn 
ze allebei.’

Oproep tot heiliging
Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog 
onreiner worden. Wie goed doet zal nog meer goed doen, en wie heilig is zal 
nog heiliger worden. Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te 
belonen naar zijn daden. (Op. 22:11,12)

Geloof in de spoedige wederkomst van de Here Jezus moet ons aansporen 
tot heiliging. Een ‘slordig’ of ‘gemakzuchtig’ leven getuigt niet dat je de 
komst van de Here Jezus verwacht. 

Hoe is je uitstraling? Liefdevol of koel, zakelijk en beredenerend? Hoe ken-
nen anderen jou? Als iemand die vriendelijk is of juist als iemand die nors 
en stug is? De Here Jezus heeft  grote verwachting van Zijn volgelingen; ook 
van u en mij. Wordt in ons leven openbaar dat wij Hem verwachten en ons 
richten op Zijn wederkomst?

Als je al rein en heilig leeft , moet dit vermeerderen.
Als je onrein en onheilig leeft , zal ook dit alleen maar toenemen.

Positief en negatief ‘loon’
Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn da-
den. (Op. 22:12) Dit loon zal voor de een een positieve betekenis hebben, de 
ander zal straf als loon ontvangen. Dit wordt onder andere duidelijk uit het 
volgende gedeelte:

10 Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft  opgelegd, heb ik als 
een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop 
voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, 11 want niemand kan een ander 
fundament leggen dan er al ligt-Jezus Christus zelf. 12 Of er op dat funda-
ment nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, 
hooi en stro, 13 van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de 
dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht 
worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. 14 Wan-
neer iemands bouwwerk blijft  staan, zal hij worden beloond. 15 Wanneer het 
verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, 
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maar door het vuur heen. 16 Weet u niet dat u een tempel van God bent en 
dat de Geest van God in uw midden woont? 17 Indien iemand Gods tempel 
vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig-en die tempel 
bent u zelf. (1 Corinthe 3:10-17)

Laatste oproep – nu aan de Heer Jezus
De gelovigen roepen hun Meester op om toch vooral spoedig te komen – 
terug te komen: De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Amen. Kom, Heer Jezus! 
(Op. 22:17,20)

Hoe ziet de aarde er dan uit?
We weten dat er dan een zondeloze aarde zal zijn, dus ook zonder de gevol-
gen van de zonde. Het kan dus alleen maar perfect zijn op de nieuwe aarde. 
Het is klaarblijkelijk een herhaling van de oorspronkelijke Hof van Eden.

Er is weer een prachtige stad. Uit de stad stroomt een rivier met levend 
water. Langs de rivier staat het geboomte des levens. Ook zijn er volken op 
aarde. Wat is er nog meer? Het is niet moeilijk om te raden wat er nog meer 
zal zijn: landdieren en vogels, bloemen en planten. De mensen zullen net als 
in de tijd van de Hof van Eden eten van de opbrengst van planten en bomen: 
vruchten en zaden. 

Slot
17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat 
wie dorst heeft  komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven 
geeft . 18 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als 
iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek 
beschreven zijn; [dan kom je dus in de plagen van de grote verdrukking 
terecht als je dan nog leeft ] 19 en als iemand iets afneemt van wat in het boek 
van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en 
van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. 20 Hij die van deze 
dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus!
21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

1. Kom naar de rivier met het water des levens, kom naar het nieuwe Jeru-
zalem.

2. Houd je aan de letterlijke tekst van het boek Openbaring.

3. Eindelijk horen wij iets over de Heilige Geest. De Geest komt bijna niet 
ter sprake in dit boek. Alleen aan het begin en aan het slot. Nu roept de 
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Geest ons op om tot Jezus te bidden en Hem te vragen zo spoedig moge-
lijk te komen.

4. Jezus Zelf verzekert ons, dat Hij spoedig zal komen. Hierop moeten wij 
reageren met slechts een korte zin, die begint met ‘amen’, zo is het. En 
dan: ‘Kom Heer Jezus’. 
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A – LEVIATAN EN BEHEMOTH
In het orthodoxe jodendom wordt uitgekeken naar en gezongen van de 
komende tijd waarin zij met de Messias aan een feestmaal zullen aanzitten. 
Zij zingen dat als de Messias komt, zij met Hem aan de feestmaaltijd zullen 
aanzitten en dan de Behemoth en de Leviatan zullen opeten.

De Behemoth en de Leviatan (in het Hebreeuws: liwjatan) zijn twee bijzon-
dere dieren in de Bijbel, zie de hoofdstukken 22 en 23 in dit e-Book.

De Leviatan
Als het woord onvertaald blijft , staat er leviatan. Vaak wordt gedacht aan 
zeemonster, draak, groot waterdier. Sommigen denken dat het misschien 
de uitgestorven dinosaurus of plesiosaurus is geweest. De juiste betekenis is 
echter onbekend.

Er zijn zelfs geleerden geweest die meenden, dat de Leviatan en de behemoth 
als voorwereldlijke Bijbelse monsters de voorboden zijn geweest van de 
gigantische stoommachines van de negentiende eeuw: de stoomtrein en het 
stoomschip. Het lijkt mij dat dit wel te veel fantasie geweest is. 

Sommigen denken dat het hier om een krokodil gaat, maar dat gaat, gezien 
de beschrijving in Job 41 niet op. Het lijkt een mythologisch soort vuurspu-
wend zeedier te zijn geweest. Het beest wordt gebruikt om ons iets duidelijk 
te maken. 

De Septuaginta vertaalt in Job 3:8 met kètos, dat is ‘zeemonster’, ‘grote vis’, 
zelfs ‘dolfi jn’. In Job 40 vertaalt de Septuaginta met drakoon, dat is ‘draak’. 
Sommigen hebben beide woorden willen samenvoegen en dachten aan een 
‘zeedraak’.

Leviatan in verschillende vertalingen
De Leviatan komt voor in Job 3:8, Job 40:25, Psalm 74:14, Psalm 104:26 en 
Jesaja 27:1.

Laten zij die het licht wekken die dag vervloeken, zij die het wagen om Levi-
atan te verstoren. (Job 3:8)

Kun jij met een haak de krokodil op de kant trekken en zijn tong met een 
touw beteugelen? (Job 40:25)
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U hebt de schedels van Leviatan verbrijzeld, hem als voedsel gegeven aan de 
dieren in de woestijn. (Psalm 74:14)

Daar bewegen de schepen zich voort, daar gaat Leviatan, door u gemaakt om 
ermee te spelen. (Psalm 104:26)

Op die dag zal de HEER ingrijpen: hij trekt zijn groot en machtig zwaard 
tegen Leviatan, de snelle, kronkelende slang, en hij zal Leviatan doden, het 
monster in de zee. (Jesaja 27:1)

Ander vertalingen die we tegenkomen in de verschillende bijbelvertalingen 
zijn: gedrocht, zeedraken, walvissen en krokodil.

Behemoth
Over dit dier is nog minder bekend. Men heeft  wel gedacht aan een uitge-
storven dinosaurus, een Diplodocus of Brachiosaurus. De juiste betekenis 
is onbekend. Soms wordt dit woord vertaald als ‘olifant’ of ‘nijlpaard’, maar 
volgens de beschrijving in Job 40:15-24 is dit klaarblijkelijk onjuist. Het 
woord betekent eigenlijk ‘het dier bij uitstek’. 

Behemoth in verschillende vertalingen
In de diverse vertalingen lezen we in Job 40:15, Psalm 50:10 en Jesaja 30:6 
voor de behemoth:

• behemoth (onvertaald)
• nijlpaard
• beestbeest
• reuzendier
• nijlpaard
• beesten
• (wilde) dieren

Profetie over de dieren van het Zuiden.
Door een land van ellende en ontbering – het domein van leeuwin en leeuw, 
van slang en vliegensvlugge cobra – vervoeren zij hun schatten op ezelsruggen, 
hun rijkdommen op kamelenbulten, naar een volk dat niets te bieden heeft . 
(Jesaja 30:6 NBV)

De Joden spreken dus over twee grote dieren, de Leviatan en de behemoth. 
Het zijn twee dieren die de tegenovergestelden zijn van twee andere dieren.
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De twee dieren van Gods kant zijn: de leeuw (van Juda) en het Lam (dat de 
zonde op Zich nam). De lijdende Messias die als Koning zal regeren.

Hier tegenover staan de Leviatan, het monster uit de zee, de draak, en de 
behemoth, het monster uit de zee of van het land. Beide kunnen zij als verte-
genwoordigers van de duivel gezien worden.

Wat gaat er met hen gebeuren? De rabbijnen zeggen: God zal hen verslaan en 
Gods kinderen (Israël) zullen de monsters opeten. Ze worden voedsel voor 
de grote maaltijd van de Messias. Dat is het Joodse geloof over de maaltijd 
op aarde in het Messiaanse vrederijk. Er zit wel een bijzondere gedachte in: 
de vertegenwoordigers van de duivel worden opgeruimd en opgegeten.
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B – HET HUWELIJK
De Bijbel maakt duidelijk dat God indertijd een huwelijksverbond gesloten 
heeft  met het volk Israël. Dat was bij de Sinaï. De Torah (de wet) was de hu-
welijksakte. Door te zeggen dat zij zich eraan zouden houden, aanvaardden 
de Israëlieten het trouwverbond en werd het volk ‘de vrouw van God’. 

Onze taal maakt het ons gemakkelijk om het huwelijk te verklaren. Een an-
der woord voor huwen is namelijk ‘trouwen’. Dit woord maakt duidelijk dat 
het gaat om een moment waarop twee mensen elkaar hun trouw beloven – 
hun trouw voor altijd. Hierbij dragen beide partners een trouwring die naar 
buiten toe duidelijk maakt, dat men voor-het-leven aan de ander verbonden 
is. Als het goed is, is deze relatie op wederzijdse liefde gebaseerd. Het gaat 
om een altijddurende verbintenis, gebaseerd op wederzijdse liefde en trouw. 
Deze huwelijkssluiting noemt de Bijbel een verbond.

In een huwelijk vormen beide partners openlijk een liefdevolle eenheid. Ze 
zijn voor altijd met elkaar verbonden. Ze mogen nooit meer van de ander af-
dwalen. Ze vormen vanaf de huwelijksdag één huisgezin. Aan de huwelijks-
sluiting gaat een periode van voorbereiding vooraf, terwijl een Joodse bruid 
nog speciaal naar het mikwe gaat om zich letterlijk en geestelijk rein voor 
haar bruidegom op te stellen. De bruiloft  zelf is de festiviteit die het teken 
is dat vanaf dit moment twee mensen – als het goed is – onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden zijn.

Bij de Sinaï werd Israël de vrouw van God
Uit de volgende teksten blijkt, dat God – zoals de Joden zeggen – Zich als in 
een huwelijk aan Israël verbonden had bij de openbaring in de Sinaï:

Maar ik, de HEER, ben je God al sinds Egypte, en met andere goden mag je je 
niet inlaten; buiten mij is er niemand die je redt. (Hosea 13:4)

Klaag jullie moeder aan! Klaag haar aan! Want zij is mijn vrouw niet meer 
en ik ben haar man niet meer. Laat ze die hoerige opschik wegdoen van haar 
gezicht, de tekens van overspel tussen haar borsten weghalen. (Hosea 2:4)

Zegt Hosea dat Israël niet de vrouw van God is? Nee, Hosea zegt dat Israël 
niet meer de vrouw van God is. Dit houdt in dat Israël wel de vrouw van 
God geweest is.
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De huwelijksverbonds-relatie zal hersteld worden;
Wees maar niet zo vrolijk, Israël, houd ermee op zo te jubelen als de andere 
volken: in overspel heb je je God verlaten; je was altijd uit op hoerenloon, 
overal waar graan werd gedorst. (Hosea 9:1)

15 Ik zal haar straff en voor de feesten die ze aan de Baäls wijdde en waarop 
ze hun off ers bracht; uitgedost met ringen en halssieraden liep ze achter haar 
minnaars aan. Maar mij vergat ze – spreekt de HEER. 16 Daarom zal ik haar 
meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. 17 Daar zal ik haar 
wijngaarden aan haar teruggeven, het Achordal maak ik tot een poort van 
hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als 
op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. 18 Dan, op die dag – spreekt de HEER 
– zul je zeggen: ‘Jij bent mijn man,’ en daarbij is geen wanklank meer te 
horen. 19 De namen van de Baäls zul je niet meer in de mond nemen, ze zul-
len niet langer worden gehoord. 20 Op die dag sluit ik voor mijn kinderen een 
verbond met de dieren van het veld en met alles wat vliegt en kruipt. Ik maak 
een einde aan het geweld van boog en zwaard in hun land, zodat ze in rust 
en vrede kunnen leven. 21 Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je 
hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming. 22 Mijn vrouw zul je zijn, 
want ik beloof je trouw, en jij zult de HEER toegewijd zijn. (Hosea 2:15-22)

‘Mijn man’ in vers 18 is de vertaling van ishi, dat is ‘mijn echtgenoot’.

4 Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd; wees niet bedrukt: je zult 
niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten, je de smaad 
van je weduwschap niet meer herinneren. 5 Want je maker neemt je tot 
vrouw, HEER van de hemelse machten is zijn naam. De Heilige van Israël zal 
je bevrijder zijn, men noemt hem God van de hele aarde. 6 Je was een ver-
laten, wanhopige vrouw toen de HEER je terugriep. Kan iemand de vrouw 
van zijn jeugd verstoten? zegt je God. 7 Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, 
maar met open armen zal ik je weer ontvangen. 8 Ik verborg mijn gezicht voor 
je in laaiende toorn, één ogenblik lang, maar ik zal me weer over je ontfermen 
met eeuwigdurende liefde, zegt de HEER, die je vrijkoopt. (Jesaja 54:4-8)

De nieuwe bruiloft  is aangekondigd voor Israël
Jesaja 61:10 Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn 
God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van 
de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich 
tooit met haar sieraden. 
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Jesaja 62:5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw 
zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn 
bruid, zo zal je God zich over jou verheugen.

Jeremia 2:32 Zal een meisje haar sieraden vergeten, of een bruid haar tooi? 
Maar mijn volk is mij sinds jaar en dag vergeten.

Dit is de bruiloft  van God de Vader met Zijn volk Israël. Het is een herhaalde 
bruiloft . De eerste bruiloft  was bij de Sinaï. God heeft  op de berg Sinaï een 
huwelijksverbond gesloten met Zijn volk Israël (Exodus 19). De Israëlieten 
werden vrijwillig onder Gods wet geplaatst met als doel:

• Israël zou de eerste zijn onder de volken op voorwaarde van gehoor-
zaamheid.

• Ze zouden een priesterlijke en koninklijke taak over de wereld heb-
ben.

• Uit David zou een Koning komen die een eeuwig koninkrijk zou ont-
vangen.

1 De HEER sprak: ‘Als een man van zijn vrouw scheidt en zij bij hem weg-
gaat en de vrouw van een ander wordt, kan hij haar dan terugnemen? Wordt 
er dan geen smet op het land geworpen? Maar jij hebt met talloze minnaars 
overspel gepleegd, en je wilt toch weer bij me terugkomen? spreekt de HEER. 
2 Kijk naar de kale heuvels, waar ben je níet beslapen? Je wachtte je min-
naars op langs de weg, zoals een rover wacht in de woestijn. Je hebt dit land 
besmeurd met je overspel, je schandelijk gedrag. 3 Daarom bleven de regens 
uit, is de lenteregen niet gekomen. Toch hield je de brutale blik van een hoer, je 
toonde geen enkele schaamte. 4 Maar nú roep je mij aan. Je zegt vader tegen 
mij, en zegt: U bent de geliefde van mijn jeugd...
7 Ik dacht: Als ze van dat alles genoeg heeft , komt ze wel bij me terug. Maar 
ze kwam niet terug. Haar afvallige zuster Juda zag 8 dat ik ontrouw Israël 
verstoten had en haar een scheidingsbrief gegeven had, juist omdat ze overspel 
had gepleegd. Maar toch liet afvallig Juda zich daardoor niet afschrikken, ze 
pleegde zelf ook overspel. 14 Kom terug, ontrouwe kinderen-spreekt de HEER 
–,want jullie behoren mij toe. Ik zal één van jullie uit elke stad nemen en twee 
van jullie uit elke familie, en jullie naar Sion brengen. (Jeremia 3)

Vers 14 ‘want jullie behoren mij toe’ 

De NB geeft  de letterlijke vertaling: ‘keert terug, afgekeerde kinderen!, is de 
tijding van de ENE, want ík ben uw heer-en-meester...



507

‘heer en meester’ is de vertaling van ‘ba’al’ dat hier ‘echtgenoot’ betekent.

De dag zal komen – spreekt de HEER dat ik met het volk van Israël en het 
volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun 
voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. 
Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de 
HEER. (Jeremia 31:31,32)

60 Toch zal ik aan dat verbond blijven denken, het verbond dat ik met je ge-
sloten heb in de dagen dat je nog jong was. Daarom zal ik nu een verbond met 
je sluiten dat eeuwig zal duren. 61 Als je grote en je kleine zusters weer bij je 
komen, zul je over je gedrag nadenken en je ervoor schamen. Je zult ze van mij 
als dochters krijgen, al maken zij van het verbond geen deel uit. 62 Als ik mijn 
verbond met jou heb gesloten, zul je beseff en dat ik de HEER ben 63 en over-
denken wat je gedaan hebt; je zult je schamen, en zwijgen omdat je vernederd 
bent-maar ik vergeef je alles wat je hebt gedaan. Zo spreekt God, de HEER.’ 
(Ez. 16)

Zie ook Jeremia 3:1-18; Ezechiël 16:1-63 en Hosea 3

Israël is onderweg naar de grote bruiloft . Door het off er van de Here Jezus 
zal Israël volledig als ‘vrouw van God’ worden aangenomen.
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C – SAMENVATTING
Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeu-
ren. Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag 
en van de zeven gouden lampenstandaards: de zeven sterren zijn de engelen 
van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf. 
(1:19,20)

Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt hij die de zeven ster-
ren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards 
verblijft . (2:1) 

a. De zeven geesten zijn de aartsengelen voor de troon van God.

b. De zeven sterren zijn het beeld van de zeven zo genoemde ‘engelen’ die 
de begeleiders van de gemeenten zijn. Deze engelen zijn niet de oorspron-
kelijke voorgangers van de gemeenten, maar de speciale wachters in de 
Joodse gemeente. De engel van de gemeente / synagoge is de Shaliach Tsib-
bur, de man die het Woord van God opent en het voorleest. Deze voorlezer 
krijgt ook een speciale zegen mee in deze brieven. Nu zien wij deze enge-
len terug in de voorgangers van de gemeenten. 

Deze Shaliach Tsibbur staat in de gemeente alsof hij door God Zelf gezon-
den is, als hij in zijn gebedsmantel als in een hemels gewaad de gemeente 
leidt in de gebeden. Hij leidt de gemeente in de weg van genade en gebe-
den. Hij is de drijvende kracht in het sociale en welzijnswerk van de ge-
meente.

c. De zeven kandelaars zijn de opvolgers van de zevenarmige kandelaar in 
het heilige van de tabernakel (Exodus 25:31-40). De kandelaars zijn nu de 
lichtbrengers in de wereld. Zij zijn het beeld van de Gemeente van de Here 
Jezus, die Zijn licht helder moeten laten schijnen.

Tegen de Joodse luisteraars zei de Here Jezus: Jullie zijn het licht in de we-
reld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. (Mat-
theüs 5:14) en in Mattheüs 5:16: Zo moet jullie licht schijnen voor de men-
sen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de 
hemel.
Johannes 5:35: “Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich 
een tijd in zijn licht verheugd.
Handelingen 13:47: ‘Want de Heer heeft  Paulus het volgende opgedragen: Ik 
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heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan 
de uiteinden van de aarde.’

Deze brief en de brief van Paulus aan de Colossenzen
Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in La-
odicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben 
gezien. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot 
de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods 
mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen lig-
gen. (Colossenzen 2:1,2)

Paulus vertelt dat hij de gelovigen een waarschuwing gegeven heeft  tegen de 
fi losofi e en verleiding van de dwaalleraars in beide steden. Deze wilden door 
leringen van mensen en inzettingen van de wereld haar beroven van hetgeen 
zij in Christus hebben.

Paulus’ belangstelling voor hen was aangegroeid tot strijd. Hij was in zeke-
ren zin in angst en had voortdurend vrees wat er van hen zou worden. Hier-
in was hij een volgeling van zijn Meester, die ook in vreze was en verhoord 
werd uit de vrees.

Wat zoekt Paulus voor hen? Dat hun harten vertroost mogen worden, en zij 
samengevoegd zijn in de liefde, enz. (Colossenzen 2.2). Hij verlangde sterk 
naar hun geestelijk welzijn. Hij zegt niet te begeren, dat zij gezond mochten 
zijn, of voorspoedig, of rijk, of in aanzien; maar dat hun harten vertroost 
mogen worden. De voorspoed van de ziel is de beste voorspoed, en daarnaar 
moeten wij het meest verlangen voor onszelf en voor anderen. 

Deze voorspoed houdt in dat onze kennis groeit tot een verstaan van de 
verborgenheid van God de Vader, en van Christus. Wanneer wij komen tot 
duidelijker, dieper, geregelder kennis van de waarheid, zoals die in Jezus is; 
dan is de ziel voorspoedig. De verborgenheid kennen; hetzij dat wat tevo-
ren verzegeld was, maar nu bekend gemaakt werd betreff ende den Vader en 
Christus; hetzij de verborgenheid, waarvan hij reeds gesproken heeft , van de 
roeping der heidenen tot de gemeente, die de Vader en Christus in het Evan-
gelie geopenbaard hebben. En niet alleen, dat wij er over spreken kunnen als 
een les, maar dat wij er ingeleid zijn en de bedoeling ervan hebben onder-
vonden. Daar moeten wij naar trachten; dat is de voorspoed van onze ziel.

Colosse en Laodicea lagen redelijk dicht bij elkaar. Vandaar dat ze elkaars 
brieven konden lezen. Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, moet u ervoor 
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zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen, en dat u 
de brief aan hen te lezen krijgt. (Colossenzen 4:16)

Het gaat hier niet over de brief uit Openbaring 3 die door de Here Jezus ge-
schreven is, maar over een brief die door Paulus geschreven is.
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D – OVERZICHT
• Hoofdstuk 1 is de inleiding tot het boek Openbaring. Het toont de Here 

Jezus op aarde, wandelend tussen de kandelaren.
Johannes was op Patmos en hoorde achter zich een stem, die de stem van 
de Here Jezus bleek te zijn. Toen hij zich omdraaide zag hij een prachtig 
tafereel:
Zeven kandelaren als beeld van de 7 gemeenten uit hoofdstuk 2 en 3. Je-
zus liep tussen de kandelaren, waarmee Hij Zijn betrokkenheid, liefde en 
zorg voor de Gemeente toonde.
Hij had de 7 sterren, dat zijn de zeven engelen van de gemeenten in Zijn 
hand, de rechterhand, ten teken van krachtige zorg. 

• Hoofdstukken 2 en 3 beschrijven 7 brieven aan 7 gemeenten.

• Hoofdstukken 4-20 geven 7 paar visioenen, paarsgewijze: in de hemel en 
op de aarde. In hoofdstuk 4 zien we God op de troon in de hemel, om-
ringd door oudsten en levende wezens.

Vraag:

Waar is de Here Jezus? 

 Bij Zijn gemeenten.

Waar zijn de voorgangers? 

 In Jezus’ hand!

Het kan niet mooier gezegd worden!

Jezus zag eruit als de komende Koning die ten oordeel komt. Ogen als vlam-
mend vuur. 

Voeten gloeiend als brons in een oven, stem als geweldige watermassa’s. Uit 
Zijn mond een scherp tweesnijdend zwaard, Zijn gezicht als de felle zon.

Zo tekent dit hoofdstuk ons de voorbereiding van Jezus die Gods vijanden 
met Zijn oordeel zal treff en, zoals beschreven in de hoofdstukken 6-19.

Geen wonder dat Johannes als dood voor Zijn voeten neerviel. Opmerkelijk 
is dat in hoofdstuk vier weer sprake is van dat ‘voor de voeten’. Nu in de 
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hemel waar de oudsten hun kronen voor de voeten van God neerleggen. Een 
zelfde beeld. 

Belangrijke vraag: waar is de Heilige Geest?
Hoofdstuk 1 vertelt ons van de Here Jezus die in het tijdperk van de gemeen-
te (hoofdstuk 2 en 3) zowel in de hemel als ook op de aarde is. Hij heeft  Zijn 
plaats in de hemel ingenomen, maar vergeet Gods kinderen op aarde niet. 
Na hoofdstuk 2 komen wij Hem doorlopend tegen in het boek Openbaring. 

Ook over God de Vader wordt veel gesproken, ook al wordt Zijn aanwezig-
heid beschreven als ‘de troon’.

Openbaring 1:4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u 
en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor 
zijn troon,

Openbaring 4:2 Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een 
troon in de hemel en daarop zat iemand.

Openbaring 4:3 Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sar-
der, en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd.

Maar waar is de Heilige Geest in het boek Openbaring? We komen Hem niet 
tegen in hoofdstuk 1 en ook niet in hoofdstuk 4, maar alleen in de hoofd-
stukken 2 en 3, als de Geest van God die tegen de gemeenten spreekt. De 
Heilige Geest is de spreekbuis van God tegen Gods kinderen.

Op. 2:7  Wie oren heeft , moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 
Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods para-
dijs staat.

 Op. 2:11  Wie oren heeft , moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 
Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.

Op. 2:17  Wie oren heeft , moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 
Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit 
steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve 
degene die het ontvangt.

Op. 2:29  Wie oren heeft , moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Op. 3:6  Wie oren heeft , moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Op. 3:13  Wie oren heeft , moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Op. 3:22  Wie oren heeft , moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
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Daarna komen wij de Heilige Geest nog slechts twee keer tegen in het boek 
Openbaring:

Openbaring 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: Geluk-
kig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.’ En de Geest 
beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden verge-
zellen hen.’

Openbaring 22:17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeg-
gen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft  komen; laat wie dat wil vrij drinken van het 
water dat leven geeft .

Ook in de beide vervolgteksten in het boek Openbaring waar over de Hei-
lige Geest gesproken wordt, gaat het alleen over het spreken van de Heilige 
Geest. Verder komen wij de Heilige Geest niet tegen in het boek Openbaring 
en niet in de hemel, zoals die in het boek Openbaring beschreven wordt. 
Dat is heel opmerkelijk en maakt ons duidelijk, dat God de Vader en God de 
Zoon klaarblijkelijk een belangrijker plaats innemen in het profetisch gebeu-
ren.

De Troon en het Lam
Denk eraan, dat als over de zeven geesten in de hemel geschreven wordt, dat 
dit niet verwijst naar de Heilige Geest. De Vader en de Zoon komen wij ech-
ter doorlopend tegen in de vervolg-hoofdstukken van het boek Openbaring. 
Hierbij wordt God de Vader beschreven als degene die op de troon zit. De 
Here Jezus wordt doorlopend beschreven als ‘het Lam’.

Op. 5:6  Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik 
een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven 
horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de 
hele wereld zijn uitgestuurd.

Op. 5:8  Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig 
oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een 
gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen.

Op. 5:12  Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, 
rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’

Op. 5:13  Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, al-
les en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en 
aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in 
eeuwigheid.’

Op. 6:1  Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoor-
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de een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: 
‘Kom!’

Op. 6:16  Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons 
voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het 
lam!

Op. 7:9  Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, 
uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed 
en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor 
het lam.

Op. 7:10  Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon 
zit en van het lam!’

Op. 7:17  Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de 
waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit 
hun ogen wissen.’

Op. 12:11 Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getui-
genis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben 
hun dood aanvaard.

Op. 13:8  Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen 
van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van 
het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.

Op. 14:1  Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren 
honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van 
zijn Vader op hun voorhoofd hadden.

Op. 14:4  Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar 
maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar 
gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste op-
brengst te worden aangeboden aan God en aan het lam.

Op. 14:10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in 
de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel 
worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het 
lam.

Op. 15:3  Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam: 
‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almach-
tige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de vol-
ken.

Op. 17:14  Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen over-
winnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem 
toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.

Op. 21:22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Al-
machtige, is haar tempel, met het lam.
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Op. 21:23 De stad heeft  het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar 
schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.

Op. 21:27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke 
dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in 
het boek van het leven staan, het boek van het lam.

Op. 22:1  Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft . De rivier was 
helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het 
lam.

Op. 22:3  Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God 
en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen 
hem vereren.
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