
1 
 

De Openbaring van Jezus Christus 

 

De onthulling van 

het profetische woord  

 

 
 

Jan van Buren 

 

 



2 
 

 

 

De Openbaring van Jezus Christus 
 

 

De onthulling van 

het profetische woord  

 

 
Aantekeningen bij Bijbelstudies 

 

 

 

Jan van Buren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

INHOUD 
 

Inleiding                   blz.  5 

 

Overzicht van de hoofdstukindeling in het boek Openbaring     14 

 

DEEL 1 

Openbaring 1  Geadresseerden en groet; Jezus verschijnt aan Johannes 

            op Patmos; opdracht om te schrijven     22 

 
DEEL 2 

De geschiedenis van de christenheid in Openbaring 2 en 3    31 
Openbaring 2  De zeven brieven aan de zeven gemeenten (brief 1 t/m 4)   37 

Openbaring 3  (brief  5 t/ m 7 )       50 

 

DEEL 3 

Openbaring 4  De lof van de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren   60 

Openbaring 5  De boekrol met de zeven zegels; Het Lam opent de boekrol  66 

Openbaring 6  De opening van de eerste zes zegels      71 

Openbaring 7  De verzegelden uit de twaalf stammen; De heerlijkheid  

           van het die verdrukt werden      78 

Openbaring 8   Opening van het zevende zegel; Zeven engelen met 

             zeven bazuinen; De eerste vier engelen     83 

Openbaring 9   De vijfde engel; De zesde engel      90 

Openbaring 10  Het boekje wordt door Johannes opgegeten     96 

Openbaring 11  De twee getuigen; De zevende engel    101 

Openbaring 12  De vrouw en de draak; De strijd van Michaël en de draak  107 

Openbaring 13  Het beest dat uit de zee opkomt; Het beest dat uit de  

             aarde opkomt       114 

Openbaring 14  Zeven engelen met de laatste zeven plagen;  

                Drie engelen kondigen het oordeel aan;      121 

Openbaring 15  Zeven engelen met de plaatste plagen     128 

Openbaring 16  De zeven engelen gieten hun schalen uit     132 



4 
 

Openbaring 17  De vrouw op het beest             blz. 139 

Openbaring 18  De val van Babylon      147 

Openbaring 19  Lied van overwinning; De bruiloft van het Lam;  

                             De overwinning van Christus over de valse profeet    154 

Openbaring 20  De satan gebonden; De eerste opstanding;  

                De satan overwonnen; Het laatste oordeel       162 

Openbaring 21  De nieuwe hemel en de nieuwe aarde; 

                    Het nieuwe Jeruzalem        170 

Openbaring 22  De rivier van levend water; Waarschuwing en beloften;  

                   Christus bevestigt Zijn Woord      177 

 
Bijlage 1 Overzicht en kenmerken van de zeven Gemeenten in Asia     185 

Bijlage 2 De vier wereldrijken volgens het boek Daniël; Het statenbeeld   191 

Bijlage 3 Gebeurtenissen na de eerste opstanding van alle gestorven  

  heiligen en de opname van de gemeente       193 

Bijlage 4 Het Romeinse rijk AD 80         195  

Bijlage 5 Israël in het vrederijk         196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

‘Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft  

geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten’ 

Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. 

  

Amos 3:7; Openb. 19:10 

 

Inleiding 
 

Het profetische woord 

 

Het boek Openbaring is een uniek Boek, het verschaft inzicht aan gelovigen op de 

glorieuze toekomst van Christus. Na Zijn dood en opstanding keerde de Heere Jezus 

Christus terug naar de hemel. In dit boek vinden we een beschrijving van Hem als de 

Mensenzoon, die als Rechter zal verschijnen en daarna als Koning der koningen op 

aarde zal regeren. Over dit Messiaanse rijk vinden we veel details in het Oude 

Testament. We lezen in het boek Openbaring van de dingen die vooraf gaan aan Zijn 

wederkomst naar de aarde. Nu zucht de schepping onder de gevolgen van de 

zondeval. Spoedig bewerkt God een nieuwe geboorte van de schepping: de 

herstelling van alle dingen (Rom. 8:19-22; Matt. 19:27; Hand. 3:19-26).  

 

Eerst zag de apostel Johannes de Heere Jezus Christus als de getrouwe Getuige, als 

Rechter, te midden van de gemeente in haar verantwoordelijkheid op aarde. Daarna 

toonde Hij hem wat in de hemel plaatsvindt, wanneer de oordelen over de aarde 

komen in de Grote Verdrukking. God zal deze oordelen gebruiken als laatste middel 

om mensen in hun nood tot God om genade te laten roepen. En als wraak voor het 

onschuldige bloed dat vergoten is van hen die weigeren satan te aanbidden.  

 

Nadat de valse kerk, het grote Babylon, is geoordeeld en de bruiloft van het Lam 

heeft plaatsgevonden, verschijnt Christus met Zijn hemelse legerscharen vanuit de 

hemel. Tenslotte wordt de heerlijke toestand beschreven die dan voor de volken 

aanbreekt op aarde. Hoe satan wordt gebonden en na vele jaren wordt losgelaten en 
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daarna wordt geworpen in de hel, het definitieve oordeel over satan, de 

tegenstander van God. Het oordeel voor de grote witte troon waar alle ongelovigen 

voor zullen worden gedagvaard en veroordeeld en hun verwijzing naar de plaats 

waar zij voor eeuwig gescheiden zijn van God. En een korte beschrijving van de 

nieuwe hemel en de nieuwe aarde.  

 

Het boek eindigt met een ernstige waarschuwing om aan wat in dit boek beschreven 

is iets toe te voegen of er vanaf te doen. Hoewel een derde deel van de mensen 

wereldwijd en tweederde deel van het volk Israël in die vreselijke periode zal 

omkomen, besluit het boek met de woorden: ‘De genade van onze Heere Jezus 

Christus zij met u allen’. Wanneer mensen hun zonden aan God belijden en deze 

laten, wil Hij ieder mens Zijn ontferming bewijzen en genade schenken (Rom. 11:29-

32). 

 

In de brief aan de gemeente van Efeze is beschreven hoe Christus, de verheerlijkte 

Mens, in de hemel verbonden is met gelovigen. In die brief wordt gelovigen geleerd 

dat God: ons de verborgenheid (het geheimenis) van Zijn wil bekend heeft gemaakt, 

naar Zijn welbehagen, dat Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf aangaande de 

bedeling van de volheid van der tijden, om alles wat in de hemel en op de aarde is 

onder één hoofd samen te brengen in Christus (Efz. 1:9, 10 Telos Vert.). 

 

De brief aan de Romeinen beschrijft hoe God onrechtvaardige mensen op een 

rechtvaardig wijze rechtvaardig kan verklaren (Rom. 1-8). Ook beschrijft het Zijn 

rechtvaardige wegen met Zijn volk Israël (Rom. 9-11). In het slotwoord van de brief 

aan de gelovigen in Rome is geschreven: ‘De God van de vrede zal satan spoedig 

onder uw voeten verpletteren (…) Hem nu die in staat is u vast te doen staan in mijn 

Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het 

geheimenis dat door de eeuwen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en 

door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig 

het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. aan 

Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle 

eeuwigheid. Amen’ (Rom. 16:20, 25-27). 

 

God die mensen heeft uitverkoren om eenmaal bij Hem in de hemel te zijn, heeft 

echter nog een bijzonder plan met mensen op de aarde. Wanneer de Vredevorst, de 
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Mensenzoon naar Zijn belofte (terug)komt, zullen zij daarna in vrede met elkaar 

leven. Een beschrijving vinden we hiervan o.a. in Psalm 72. Eerst echter zal Hij hen 

die op de aarde wonen, zij die zich weigerden te bekeren, op een rechtvaardige 

manier oordelen (Openb. 16:5-7), om daarna in rechtvaardigheid over de aarde te 

regeren (Openb. 19:6). 

In deze tijd heerst de ongerechtigheid, dan heerst de gerechtigheid. In de eeuwige 

toestand woont de gerechtigheid. 

 

Ongeveer tweeduizend jaar geleden is het Woord vlees geworden. God heeft Hem, 

de Heere Jezus, bij Zijn komst in de wereld, een lichaam gereedgemaakt. Toen Hij in 

de volheid van de tijd geboren werd, hebben zij (het volk Israël) Hem niet 

aangenomen als de Messias. Voor Hem was er geen plaats op aarde. Hij, Die de 

goede belijdenis aflegde, door te bevestigen Gods Zoon en de Koning van Israël te 

zijn, werd verworpen, en als een godslasteraar en een misdadiger gekruisigd (Joh. 

1:11-14 Hebr. 10:5-7; Luk. 2:7; 9:58; 22:69, 70; 23:33-39). 

 

De aarde is nu nog het terrein waar de massa van de mensen hun knieën niet wil 

buigen voor God die Zich geopenbaard heeft in Zijn Zoon Jezus Christus. Maar de dag 

komt dat alle knie zich voor Hem zal buigen. Zowel van hen die in de hemel, en die 

op de aarde, en die onder de aarde (nu nog in het graf) zijn. En ze zullen Hem 

erkennen als de Koning der koningen en de Heere der Heeren (Fil. 2:6-11; Openb. 

19:16). 

 

De dag komt wanneer Hij, dat is God, naar Zijn belofte de Eerstgeborene opnieuw in 

de wereld brengt. Immers, Uw troon, o God bestaat in alle eeuwigheid. De scepter 

van Uw koninkrijk is een scepter van recht (Hebr. 1:6-8). God zal Hem de troon van 

Zijn Vader David geven (Luk. 1:32, 33). Het tijdstip echter dat Hij het Koninkrijk voor 

Israël weer zal herstellen komt ons mensen niet toe te weten (Hand. 1:6, 7).  

 

De eerste keer kwam Hij om de zonde teniet te doen door Zijn offer. ‘Eenmaal is Hij 

geofferd om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zal Hij gezien 

worden (bij Zijn verschijning) door hen die Hem tot hun heil verwachten’ (Hebr. 9:27, 

28). Wanneer Israël in grote benauwdheid komt, gaan zij roepen tot God. Evenals 

voor de uittocht uit Egypte (Ex. 2:23-25; 3:7-10). Wanneer de volheid der heidenen is 

binnengegaan (dat wil zeggen wanneer de laatste is toegevoegd tot de gemeente) 
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zal God opnieuw handelend optreden ten behoeve van het volk Israël (Rom. 11:25-

32). ‘Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven’ (Hebr. 

10:37). 

 
Een belangrijke sleutel voor het handelen van God met Zijn volk Israël naar het 

profetische woord lezen we in Daniël 9:24-27. God sprak door middel van de engel 

Gabriël tot Daniël om de betekenis van het visioen te begrijpen: zeventig jaarweken 

zijn bepaald over uw volk Israël (een jaarweek of een sabbatsjaar is een periode van 

zeven jaar; Lev. 25:8). Na zeven jaarweken d.i. negenenveertig jaar, zal Jeruzalem 

zijn herbouwd. Daarna, na tweeënzestig jaarweken, zal de Gezalfde d.i. de Messias 

worden uitgeroeid in Jeruzalem. Dit is vierhonderd drieëntachtig jaar (van 

driehonderdzestig dagen) daarna ook gebeurd. Het boek Openbaring geeft o.a. een 

gedetailleerde beschrijving over de laatste jaarweek. Deze zeventigste jaarweek 

wordt verdeeld in tweemaal drieënhalf jaar. De laatste tweeënveertig maanden 

wordt de benauwdheid van Jakob of de Grote Verdrukking genoemd (Jer. 30:7; Dan. 

12:1; Matt. 24:21; Mark. 13:19; Openb. 7:14). Vanaf de verwerping van de Messias 

door Zijn volk Israël, totdat zij zich met berouw over hun zonden bekeren, heeft God 

hen, als Zijn volk, terzijde gesteld (Hos. 1:4-12). Vanaf de uitstorting van de Heilige 

Geest op de Pinksterdag totdat de Heere Jezus alle gelovigen, zowel de levenden als 

ontslapenen, tot Zich zal nemen in de hemel, biedt God alle mensen Zijn genade aan. 

De gelovigen uit de Joden en uit de heidenen vormen samen in deze periode de 

gemeente, het hemelse volk van God. Hoewel Israël Zijn oogappel blijft, neemt het 

geen bevoorrechte positie in ten opzichte van andere volken (Hand. 2; 1 Thess. 4:13-

18). Wanneer de volheid der heidenen is ingegaan, zal God weer in het bijzonder 

handelend optreden met Zijn aardse volk, Israël (Rom. 11:25; Hand. 15:14-17). 

 

Profetisch gezien leven we nu in de tijd tussen de negenenzestigste en de 

zeventigste jaarweek. Elk moment kan de zeventigste jaarweek aanbreken. Niet één 

profetie hoeft nog vervuld te worden. Een gedeelte van het volk Israël is weer in het 

land en het oude Romeinse Rijk is zich, hoewel in een iets andere vorm, aan het 

herstellen. 

 

Hierover kunnen we lezen in de Bijbel. God sprak tot Amos: ‘Voorzeker, de Heere 

HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenissen heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, 
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de profeten’ (Amos 3:7). Petrus schrijft over de zaligheid van onze zielen, de profeten 

die geprofeteerd hebben, de genade die aan ons geschonken is en over het lijden 

dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna. Dingen waarin engelen 

begerig zijn zich te verdiepen (1 Petr. 1:7-12). Petrus, die de majesteit van de Heere 

Jezus in heerlijkheid op de berg gezien heeft en Zijn stem gehoord, schrijft daarbij: 

’En wij hebben het profetische woord, dat vast en zekeren is, en u doet er goed aan 

daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag 

aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit vooral moet u weten, dat geen 

enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want profetie is 

destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, 

door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken’ (2 Petr. 1:16-21). 

 

Volgens de Joodse indeling bevat het Oude Testament:  

 

• de Torah:(de Wet), vijf boeken 

• de Nebiim (de Profeten), eenentwintig boeken 

• de Chetoebim (de Geschriften), dertien boeken.  

 

Het Nieuwe Testament bevat: 

 

• Mattheüs t/m Handelingen, vijf historische boeken  

• Romeinen t/m Judas, eenentwintig brieven 

• Openbaring, een profetisch boek. 

 

Van de vierhonderdvier verzen in het boek Openbaring bevat dit boek vele, volgens 

sommigen wel ca. driehonderd verwijzingen en/of citaten naar en uit het Oude 

Testament. Bijvoorbeeld achtendertig citaten uit Jesaja, twintig citaten uit Ezechiël 

en verder diverse citaten uit het boek Daniël en andere Bijbelboeken. 

 

Parallel tussen Daniël en Openbaring. 

 

In het boek Daniël worden de toekomstige gebeurtenissen beschreven, gezien vanaf 

de aarde. Daniël krijgt de opdracht: houdt deze woorden verborgen, verzegel het 

boek tot de tijd van het einde (Dan. 12:4). In het boek Openbaring worden 
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toekomstige gebeurtenissen beschreven, gezien vanuit de hemel. Johannes krijgt de 

opdracht: verzegel deze woorden van de profetie niet! (Openb. 22:10).  

 

Parallel tussen de boeken Genesis en Openbaring. 

 

Genesis beschrijft:     Openbaring beschrijft: 

De afkomst van de mens   De toekomst van de mens 

De eerste schepping     De nieuwe schepping 

Adam en Eva     Christus en zijn bruid  

Intrede van de zonde    Uitbannen van de zonde 

Boom van kennis van goed en  

Kwaad en de boom des levens    Boom des levens 

Vier rivieren      Eén rivier 

Optreden van satan     Einde van satan 

Oordeel van satan voorzegt    Oordeel over satan voltrokken. 

 

Wanneer we dit lezen is het niet verwonderlijk dat satan er alles aan doet om dit 

boek gesloten te houden. Zijn oordeel en het oordeel over de valse kerk worden 

hierin immers voorzegd. 

 

In het boek Openbaring lezen we over oordelen in de vorm van: 

 

• Zeven zegels: het zijn oorlogen en gevolgen van oorlogen. Dingen die de 

mensen zichzelf elkaar aandoen. En oordelen die God in Zijn rechtvaardige 

regering over de aarde brengt zoals natuurrampen (Openb. 6:1, 3, 5, 7, 9, 12, 

8:1) 

 

• Zeven bazuinen: de plagen van de Rechter der hele aarde over de 

goddelozen. Met als doel hen tot bekering te brengen (Openb. 8:7, 8, 10, 12, 

9:1, 13, 11:15) 

 

• Zeven schalen: de oordelen die treffen met name hen die het merkteken van 

het beest hebben en dit beest hebben aanbeden; het Romeinse Rijk. De 

wraak van God over Zijn vijanden (Openb. 16:2, 3, 4, 8, 10, 12, 17) 
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• Drie weeën: deze vallen samen met de 5e, 6e en 7e bazuin. De kreet ‘wee’ is 

een uitroep van angsten en ontzetting (vgl. Jes. 1:24; 6:5 wee mij; Jes. 5:8, 

11, 18, 29, 21, 22, 3:9 wee hun; Hab. 2:6, 8, 12, 15, 19 wee hem; Matth. 

23:12, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 29; Luk. 6:24, 25, 25, 26 wee u). Zoals weeën 

noodzakelijk zijn voor een geboorte, gebruikt God weeën om een 

wedergeboorte van de aarde tot stand te brengen (Matt. 19:28) 

 

God gebruikt deze komende oordelen: 

a) Als vergelding voor de verschrikkelijke zonden die mensen in die tijd 

bedrijven. 

b) Om hen hierdoor op te roepen tot bekering 

 

In het Boek Openbaring, in het Grieks, Apocalyps d.i. onthulling, onthult de Heere 

Jezus Christus rechtstreeks en in symbolische taal wat in de toekomst zal 

plaatsvinden. Vele van deze symbolen worden in de samenhang verklaard, of vinden 

we in het Oude Testament terug en worden daarin verklaard. Wanneer de Bijbel de 

symbolen niet verklaard, dienen we wat geschreven staat waarschijnlijk letterlijk te 

nemen. De symbolen die genoemd worden zijn ontleend aan de natuur. 1) De 

levenloze natuur: zon, maan en sterren; 2) de plantenwereld: bomen, gras, graan en 

wijnstok; 3) De mensenwereld: moeder, kind, bruid en hoer; 4) De cultuur: boek, 

kleed, harnas, oorlogswerktuigen, muziekinstrumenten, heilige voorwerpen, 

koninklijke attributen, enz. (cursief citaat WJO) 
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Hoe kijkt jij uit naar deze grote dag? 

 

Vele christenen zijn ervan overtuigd dat de Heere Jezus Christus eenmaal in 

heerlijkheid en majesteit zal verschijnen om zijn koningschap te aanvaarden. De 

manier hoe zij hiernaar uitzien is echter heel verschillend. Er zijn er die verlangend 

uitzien naar dit grote moment. Anderen wachten ongeïnteresseerd dit moment af, 

ze zijn druk bezig met hun aardse dingen of geestelijk in slaap gevallen. 

 

Als illustratie hiervan moest ik denken aan de troonbestijging van de koning. Enkele 

jaren geleden was de dag aangebroken dat prins Willem Alexander als koning werd 

gekroond. Naar dit moment was met spanning uitgezien. Vele mensen hadden zich 

verzameld langs de route die de gouden koets met de prins en zijn vrouw zou volgen 

van het paleis naar de plaats van inhuldiging. Het zag zwart van de Oranjeklanten 

(d.i. een voorbeeld hoe je in symbolische taal iets kunt duidelijk maken). De mensen 

bewonderden de pracht en praal. Ze rekten hun hals want iedereen wilde een glimp 

opvangen van de prins en de prinses, wanneer de koets voorbij reed. Zij juichten en 

zongen tot lof van hen. Prinses Maxima werd bewonderd door het volk om haar 

prachtig statiegewaad. Vele werden ontroerd door de vertederde blikken die de 

prinses en de prins elkaar toewierpen. In de zaal waar de huldiging plaatsvond, 

waren vele genodigden al bijeen. De prins zette zich op een stoel die de troon 

symboliseert; zijn vrouw nam plaats op een prachtige stoel naast haar man. Toen 

vond de officiële inhuldiging plaatst. Daarna verlieten zij als koning en de koningin de 

zaal, gevolgd door genodigden en gingen zij naar het paleis waar een groot 

staatsbanket ter ere van hen werd opgediend. Er werd genoten van het heerlijke 

eten en drinken. Voor de koning en de koningin was deze dag, na de dag van hun 

huwelijk, de grote hoogtijdag van hun leven.  

Stelt u zich eens voor dat Maxima ’s morgens had gezegd: Alex, ik blijf lekker op mijn 

bed liggen om uit te slapen. Vanavond als je thuis komt, vertel je mij maar hoe de 

dag is verlopen. En als ik slaap vertel je het mij maar later! We kunnen ons toch niet 

voorstellen dat Maxima zo had gehandeld? Helaas moet dit tweede voorbeeld wel 

van veel christenen gezegd worden. Naar het moment van de verschijning en van de 

Heere Jezus en het aanvaarden van Zijn Koninklijke heerschappij op aarde en dit met 

Hem meebeleven, zien veel christenen niet uit. Ze gelijken op de tien maagden in 

Mattheüs 25:1-13 die geen of weinig olie hebben, waardoor hun lampen zijn 

uitgegaan en die in slaap zijn gevallen. 
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De ervaring leert dat hoe meer we ons als gelovigen in het bijzondere Boek 

Openbaring verdiepen, het lezen en herlezen, hoe meer we verlangen om Hem, de 

Heere Jezus Christus in heerlijkheid te zien. En hoe meer dit ons leven gaat 

beïnvloeden. We moeten toegeven: het kost inspanning. Daarbij hebben wij ook 

ogenzalf nodig en verlichting van onze geestelijke ogen (Efz. 1:18; Openb. 3:18). Jij 

die het boek Openbaring leest en serieus bestudeert, bent een bevoorrecht mens. 

Want: ’Zalig zijn zij die de woorden van de profetie van dit boek lezen en bewaren’ 

(Openb. 1:3; 22:7). 
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Overzicht van de hoofdstukindeling 

in het boek Openbaring 
 

De Heere Jezus geeft aan Johannes opdracht op te schrijven wat hij gezien had. En 

gaf hem, en ons die lezen, een indeling van het boek Openbaring: 

 

Deel 1. Wat u gezien hebt (Openb. 1:9-20). 

De majestueuze verschijning van de Heere Jezus als Rechter; 

 

Deel 2. Wat is (Openb. 2:1-3:22). 

De gemeente gezien in haar verantwoordelijk getuigenis op aarde; 

 

Deel 3. Wat hierna zal gebeuren (Openb. 4:1-22:5). 

De heiligen in de hemel, de oordelen, Zijn verschijning en de eeuwige toestand. 

 

Epiloog: Openb. 22:6-21. 

 

Openbaring 1 

De inleiding en een beschrijving van de Heere Jezus die als Rechter aan Johannes op 

Patmos verschijnt en wandelt tussen de zeven gouden kandelaren: de zeven 

gemeenten. 

 

Openbaring 2 en 3  

1. Toestand van zeven gemeenten in klein Azië op dat moment 

2. Deze zeven gemeenten geven een profetische schets van de christenheid 

vanaf het apostolisch tijdperk tot de verschijning van Christus 

3. Persoonlijke toepassing voor gelovigen in alle tijden. 

 

Openbaring 4 en 5 

Een beschrijving van de heiligen in de hemel. Zij omringen de troon en prijzen 

Christus als Schepper en als het geslachte Lam. En we zien het Lam met het 

geopende boek. 
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Openbaring 6 

De boekrol wordt geopend. Hiermee komen de oordelen van God in Zijn 

rechtvaardige regering over de aarde. 

1e zegel: Wit paard. Schijnvrede (vs. 1-2) 

2e zegel: Rood paard. Vrede weggenomen (vs. 3-4) 

3e zegel: Zwart paard. Rouw en honger (vs. 5-6) 

4e zegel: Grauw paard. Gevolgen vanwege oorlogen en hongersnood (vs. 7-8) 

5e zegel: Vreselijke vervolging (9-11) 

6e zegel: Grote machtswisseling, algemene anarchie. De toorn van het Lam is 

gekomen (12-17). 

 

Openbaring 7 (Eerste tussenzin: de verlosten uit Israël en de volken) 

Nu zien we wat op dat moment in de hemel plaatsvindt. Vier engelen staan gereed 

om nieuwe oordelen over de aarde te brengen. Ze moeten wachten totdat de 

144.000 uit Israël zijn verzegeld (vs. 1-8). 

Daarna ziet Johannes een groot aantal gelovigen, die uit de Grote Verdrukking 

komen, uit alle naties voor de troon. Zij prijzen God (vs. 9-17). 

 

Openbaring 8:1-3 (Tweede tussenzin : de voorbeden in de hemel) 

Nu komen plagen van de Rechter van de hele aarde over de goddelozen. Eerst stilte 

voor de storm van komende oordelen. Christus de Priester/ Engel geeft kracht aan 

de gebeden van de heiligen. 

 

Openbaring 8 v.v. 

7e zegel: uit dit zevende zegel komen zeven bazuinen (vs.4-5). 

1e bazuin:  de 1e engel blaast de bazuin. Het leefmilieu wordt aangetast (vs. 6-7). 

2e bazuin: de 2e engel blaast de bazuin. Het grote Babylon, het naamchristendom als 

godsdienstige en economische macht, wordt getroffen (vs. 8-9). 

3e bazuin: de 3e engel blaast de bazuin. Iemand in hoog aanzien, verleidt de mensen 

tot verschrikkelijke afgoderij (vs. 10-11). 

4e bazuin: de 4e engel blaast de bazuin. Politieke machten worden getroffen. Een 

derde deel van de mensen sterft (vs. 12-13). 

 

Openbaring 9 

De ware aard van satan openbaart zich. 
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5e bazuin: de 5e engel blaast de bazuin. Oordeel over de volken, in bijzonder de niet 

verzegelden uit Israël. Radeloze angst, mensen zoeken de dood. Dit is de 1e wee, er 

komen er nog twee (vs. 1-12). De uitroep wee is een uitroep van ontzetting. 

6e bazuin: de 6e engel blaast de bazuin. Een geweldig leger met demonische 

aanvoerders trekt vanaf de Eufraat op in westelijke richting. Een derde deel van de 

mensen wordt gedood. De duivel wordt openlijk aanbeden (vs. 13-21). 

 

Openbaring 10:1 tot 11:13 (derde tussenzin): 

• Het geopende boekje (10) 

• De twee getuigen(11:1-13) 

 

Johannes ontvangt een boekje uit de hand van een engel waarin de oordelen staan 

opgeschreven. En eet dit op, maakt zich er één mee (10:1-11). Hij moet de tempel 

meten, vaststellen of er nog zijn die daarin aanbidden. De voorhof buiten de tempel 

is tweeënveertig maanden aan de heidenen gegeven (11:1-2). Vervolgens profeteren 

twee getuigen twaalfhonderdzestig dagen lang in Jeruzalem. Zij hebben macht de 

hemel te sluiten, zodat er geen regen valt. Daarna worden zij gedood, hun dode 

lichamen liggen drie dagen op straat. Dan komt hun levensgeest weer in hen en 

varen zij ten aanschouwen van hun vijanden op naar de hemel. Op dat uur vindt er 

een grote aardbeving plaats. De 2e wee. (11:3-14). 

 

7e bazuin: de 7e engel blaast de bazuin. In een kort overzicht worden de 

gebeurtenissen tot het einde beschreven. De Almachtige heeft Zijn Koningschap 

genomen. De tijd van Zijn oordeel is gekomen en om loon te geven aan allen die Zijn 

Naam vrezen. De 3e wee (vs. 15-19). 

 

Openbaring 11:19-15:4 (Vierde tussenzin : de drie tekenen in de hemel() 

 

Eerste teken: de vrouw en haar zoon (11:19-12:18) 

Tweede teken: de drie beesten 

• De draak (12:3-18) 

• Het beest uit de zee (13:1-10) 

• Het beest uit de aarde (13:11-18) 
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Vervolgens ziet Johannes zeven taferelen van wat er plaatsvindt (14:1-20) 

 

Een ander teken: de overwinnaars (15:1-4) 

 

Openbaring 12 

De vrouw die het kind heeft voortgebracht (hier een gelovig overblijfsel van Israël) 

vlucht naar de woestijn en wordt daar twaalfhonderdzestig dagen door God gevoed 

en bewaard (vs. 1-6). 

 

Er breekt oorlog uit in de hemel. Michaël werpt satan uit de hemel op de aarde. 

Definitief is hem de toegang tot de hemel ontzegt. Vol gramschap keert hij zich 

tegen Israël vs. 7-18). 

 

Openbaring 13 

Satan vestigt zijn politieke macht in de wereld. In hfdst. 17 wordt zijn godsdienstige 

macht beschreven en in hfdst. 18 zijn economische macht. 

Dit eerste beest (uit de aarde) is het hersteld Romeinse rijk (het rijk dat is, dat niet 

zijn zal, en dat komt Openb. 17:8). Dit beest, deze politieke machthebber, heeft 

gezag over alle volken en naties en vervolgt de heiligen op een vreselijke manier 

tweeënveertig maanden lang. Het beest is een militair systeem (vs.1-10), een 

godsdienstig systeem (vs. 15), en een monetair systeem (vs. 16-17). 

 

Een ander beest (uit de afgrond). Dit is als het ware de vleesgeworden satan. Deze 

valse profeet is de antichrist. Zijn macht bewerkt dat allen zich neerbuigen voor het 

eerste beest, de politieke wereldleider. Ook laat de antichrist een beeld maken voor 

deze leider. Om te kunnen kopen of verkopen wordt men gedwongen een 

merkteken aan de hand of op het voorhoofd te dragen (vs. 11-18). Denk aan het 

beeld in het dal Dura (Dan. 3). 

 

Openbaring 14 

Op de berg Sion ziet Johannes het Lam en de honderdvierenveertigduizend: een 

volheid van Joden die niet mee gedaan hebben aan de vreselijke afgoderij. Zij volgen 

als eerstelingen het Lam. De grote oogst komt nog (vs. 1-5). 

Vervolgens kondigen drie engelen belangrijke gebeurtenissen aan: 
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De eerste engel verkondigt het eeuwig evangelie, d.i. God erkennen als Schepper; 

Hem vrezen en eren (vs. 6-7). 

 

De tweede engel kondigt de val van Babylon aan (vs. 8). 

 

De derde engel zegt met luide stem: “Als iemand het merkteken aan zijn hand 

ontvangt, zal hij ook drinken van de toorn van God.” Eeuwige pijn zullen zij hebben 

(vs. 9-11). Maar zalig zijn de doden die in de Heere sterven (vs. 12-13). 

 

Andere engelen roepen dat het uur om te maaien is gekomen. Een vreselijk oordeel 

komt over de volken en over Israël, dat als wijnstok voor God vrucht had moeten 

dragen. Een vreselijk bloedbad in de gehele staat Israël (vs. 14-20). 

 

Openbaring 15 

Vervolgens wordt een groot teken in de hemel beschreven: zeven engelen die de 

zeven laatste plagen hebben, daarmee zal de grimmigheid van God voleindigd 

worden. Zij gieten de schalen uit. Maar eerst worden degenen getoond die de 

overwinning hebben behaald over het beest en zijn beeld. 

 

Openbaring 16 

De eerste schaal van de toorn van God brengt grote angst en ontreddering teweeg. 

Dit treft m.n. hen die het merkteken van het beest dragen en dit beest hebben 

aanbeden vs. 1-2). 

 

De tweede schaal veroorzaakt algemeen bederf in de volkeren zee (vs. 3). 

 

De derde schaal treft de bronnen van hen die het bloed van de heiligen hebben 

vergoten (vs. 4-7). 

 

De vierde schaal treft hen die de hoogste macht uitoefenen (vs. 8-9). 

 

De vijfde schaal treft de zetel van het Romeinse Rijk (vs. 10-11). 
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De zesde schaal treft de Eufraat. De oostgrens van het Romeinse Rijk wordt 

opgedroogd, waardoor het mogelijk wordt dat de legers optrekken richting de staat 

Israël (vs. 12-13); (vgl. de doortocht door de Rode zee Ex. 14). 

 

Openbaring 16:13-16 (vijfde tussenzin: Armageddon). 

Een duivelse drie-eenheid (het beest, de politieke leider en het beest de 

godsdienstige leider onder leiding van de draak) trekt op naar Armageddon om te 

strijden tegen de Almachtige. Daar brengt God Zijn vijanden bijeen om hen te 

vernietigen (vs. 14-16). 

De zevende schaal wordt uitgegoten in de lucht. Er komen vreselijke oordelen uit de 

hemel over de aarde en zo’n grote aardbeving als er nooit eerder is geweest (vs. 17-

21). 

 

Openbaring 17:1-19:10 (zesde tussenzin: de valse en de ware bruid ) 

(a) Babylon, de grote hoer (17) 

(b) Babylon, de grote stad (18:1-19:5) 

(c) De bruiloft van het Lam (19:6:10) 

 

Eerst komt het oordeel over de grote hoer. Alle politieke machten hebben van haar 

geprofiteerd. Deze vrouw zit op het beest, d.i. het hersteld Romeinse Rijk. Dit 

godsdienstig systeem wordt gekenmerkt door bloedvergieten. Met Rome, gebouwd 

op zeven heuvels, als centrum van de wereldkerk (vs. 1-9). 

De leus -geen God en geen meester- zal nooit meer klinken. Het beest wordt 

ontmaskerd en voert oorlog tegen het Lam (vs. 10-18). 

 

Openbaring 18 

Vervolgens zien we Babel als economisch systeem vallen. Het mosterdzaadje was 

een boom geworden (Matt. 13:31-32). De kerk was tot staatsgodsdienst verheven. 

Doordat de wereld in de kerk werd opgenomen, ontwikkelde de christenheid zich tot 

een aardse macht. De getrouwen, gelovigen, worden opgeroepen dit systeem te 

verlaten (vs. 1-4).  

 

Dubbel zal haar vergolden worden wat zij anderen heeft aangedaan. Zoals de 

kruistochten, de inquisitie, de Bartholomeusnacht en de Jodenvervolging in getto’s. 

Nooit zal haar uiterlijk vertoon nog gezien worden (vs. 5-24). 
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Openbaring 19 

Vreugde in de hemel. Viermaal Halleluja (vs. 1, 3, 4, 6). De grote hoer, de valse kerk, 

is geoordeeld. Wanneer de vierentwintig oudsten dit zien, werpen zij zich neer voor 

de troon (vs. 1-5). 

 

De Heere, onze God, heeft Zijn Koningschap aanvaard en de bruiloft van het Lam is 

gekomen (vs. 6-10). 

 

De hemel wordt geopend en Christus verschijnt in majesteit als de Koning der 

Koningen. Het beest, de heerser van het hersteld Romeinse Rijk en de valse profeet 

(d.i. de antichrist) worden zonder enige vorm van proces, levend geworpen in de 

poel van vuur (vs. 11-20). 

 

Openbaring 20 

Een engel grijpt satan, bindt hem voor duizend jaar en werpt hem in de afgrond 

zodat hij in die periode niemand meer kan verleiden. Daarna wordt satan voor een 

korte periode losgelaten (vs. 1-3). 

 

De gelovigen die in de Grote Verdrukking zijn gedood, worden levend en heersen 

met de heiligen die voor de Grote Verdrukking zijn opgewekt, met Christus, duizend 

jaar (vs. 4-6). 

 

Na de duizend jaar wordt satan voor een korte tijd losgelaten. Opnieuw verleidt hij 

velen die zich geveinsd hebben onderworpen in een opstand tegen God. Dan wordt 

hij voorgoed geworpen in de poel van vuur, de hel (vs. 7-10). 

 

Alle lichamen van hen die zich niet bekeerd hebben staan op uit het graf en uit de 

zee, hun ziel / geest keert in. Als compleet mens worden zij dan gedagvaard voor de 

grote witte troon. De boeken worden geopend. Een ieder wordt geoordeeld naar zijn 

werken. Daarna worden zij geworpen in de poel van vuur, de hel, de tweede dood 

(vs. 11-15). 

 

Openbaring 21 

Vervolgens ziet Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles is anders en 

nieuw. Hij ziet het nieuw Jeruzalem, als een bruid versiert voor haar man. De bruid is 
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de gemeente. Zij vormt de verbinding tussen de hemel en de aarde. Elke herinnering 

aan verdriet, of scheiding door dood is weggenomen. De overwinnaars zullen voor 

eeuwig bij God zijn. De ongelovigen worden voor eeuwig gescheiden van God. De 

eeuwige toestand is aangebroken (vs. 1-8). 

 

Openbaring 21:9:22:5 (de zevende tussenzin: de bruid van het Lam, het hemelse 

Jeruzalem). 

Hier vinden we een beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem en de toestand van de 

volken in het duizendjarig rijk. 

 

We lezen van een gedetailleerde omschrijving van de bruid. Zij is de vrouw van het 

Lam geworden. Gedurende het ‘Vrederijk’, de duizend jaar zal Christus met Zijn 

heiligen over de aarde regeren (vs. 9-27). 

 

Openbaring 22 

Opnieuw laat een engel Johannes de troon van God en van het Lam zien. Nu worden 

er geen oordelen meer uitgesproken vanaf de troon. Maar stroomt hieruit een rivier 

van zegen die genezing brengt voor alle naties. Nogmaals wordt gezegd dat de 

heiligen met Christus als koningen zullen heersen. Zijn knechten zullen zijn 

aangezicht zien, d.i. gereed staan om Hem op een wenk van Zijn ogen te dienen 

(vs.1-5). 

 

De betrouwbaarheid van de woorden in dit boek wordt benadrukt. De opdracht 

wordt gegeven dit boek niet te verzegelen (vs. 6-11). 

 

De Heere Jezus eindigt met de woorden: “Wanneer Ik kom, is Mijn loon bij Mij om 

een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin 

en het Einde. De Eerste en de Laatste.” Hij, Jezus, heeft Zijn engel gezonden om bij u 

in de gemeente van deze dingen te getuigen (vs. 12-16). 

 

Dit boek spreekt over de gerechtigheid van God en de rampen, catastrofen en 

oorlogen die Hij over de aarde laat komen met de bedoeling dat alle mensen zich 

bekeren, opdat Hij aan allen genade kan schenken (vs. 17-21). 
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Openbaring 1 
 

Geadresseerden en groet (1:1-8) 

 

(Vs. 1) Deze openbaring komt tot ons via vijf schakels: 1) de openbaring van God; 2) 

via Jezus Christus; 3) door zijn engel; 4) aan Johannes; 5) voor zijn slaven. 

 

Wat in dit boek is voorzegd, zal spoedig gebeuren(1:1; 3:11; 22:7, 12, 20). Zoals God 

voor Abraham niets verborg, toont Hij door dit boek aan allen die Hem dienen hoe 

Hij handelend zal optreden. 

 

(Vs. 2) Johannes heeft vele jaren getuigd van het Woord van God en van het 

getuigenis van Jezus Christus (vgl. 1 Joh. 1:1-3; Joh. 1:14; 20:30, 31; 21:24, 25). 

In zijn evangelie en brieven heeft hij uitvoerig beschreven dat de Heere Jezus de 

Zoon van God is, Die kwam om de genade en liefde van God te openbaren. Aan een 

kruis legde Hij Zijn leven af en redde daardoor mensen van de eeuwige dood. Door 

Zijn dood en opstanding verbrak Hij de werken van de duivel. In dit boek beschrijft 

Johannes alles wat hij gezien heeft. Hoe de Zoon des Mensen, als Rechter, zal 

oordelen en het vonnis voltrekt over mensen die zich weigerden te bekeren en het 

oordeel over satan. En de plaats waar gelovigen en ongelovigen tot in eeuwigheid 

zijn. 

 

(Vs. 3) Zalig is hij die (voor)leest. In die tijd was niet iedereen in staat om het Woord 

van God te lezen, omdat niet iedereen kon lezen of in het bezit was van Gods 

Woord. De kamerheer uit Ethiopië, las in de boekrol Jesaja. Filippus verklaarde hem 

wat hij las door op andere plaatsen in de Schrift te wijzen (Hand. 8:27-40). Ezra las 

de Schrift voor, ten overstaan van hen die in staat waren er naar te luisteren en gaf 

uitleg zodat men de voorlezing begreep (Neh. 8:1-9). Het Woord van God: (1) 

verkwikt en / of bekeert de ziel; (2) schenkt wijsheid; (3) verblijdt het hart; (4) 

verlicht de ogen; (5) waarschuwt de dienaar (Ps. 19:8-12). 
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In het boek Openbaring vinden we zeven zaligsprekingen:  

 

1. Zalig is hij die leest, en zij die horen en in acht nemen(bewaren) de woorden 

van de profetie, want de tijd is nabij (1:3) 

2. Zalig de doden die in de Heere sterven, zij mogen rusten, hun werken 

volgen hen (14:13) 

3. Zalig die waakt en op zijn kleren acht geeft (16:15) 

4. Zalig die geroepen (genodigd) zijn tot de bruiloft van het Lam (19:9) 

5. Zalig die deel heeft aan de eerste opstanding (20:6) 

6. Zalig hij die de woorden van dit boek in acht neemt (22:7) 

7. Zalig die Zijn geboden doen (hun kleren wassen) opdat zij recht hebben en 

ingaan (22:14)  

 

De tijd dat de oordelen komen, waarover in dit boek is geschreven, kan elk moment 

aanbreken. Belangrijk is dat ieder mens vandaag bereid is om God te ontmoeten. 

 

(Vs. 4) Het boek Openbaring met daarin zeven brieven zijn gericht aan zeven 

gemeente in klein Azië en is tevens bedoeld voor de gehele gemeente. Johannes 

schrijft namens Hem, Die is, Die was en Die komt. Hij is de Ik Ben, Jahweh (Ex. 3:14) 

Let wel: Hij werd niet, maar Hij was! En van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon 

zijn (Jes. 11:2). De volheid van de Heilige Geest. Hij oordeelt vanaf Zijn troon. Dit is 

de enige brief met deze bijzonder aanhef (vgl. deze aanhef met de andere brieven).  

 

(Vs. 5) Jezus Christus is: (1) de getrouwe Getuige. (Joh. 3:32; 18:37; 1 Tim. 6:13). De 

Gemeente is in haar getuigenis ontrouw (zie Openb. 2, 3). Hij is: (2) de 

Eerstgeborene uit de doden (rangorde). Hij is: (3) de Vorst of overste van de 

koningen der aarde. Hij Die ons liefhad (HSV), liefheeft (Telos e.a.). En ons van onze 

zonden gewassen heeft in Zijn bloed. We lezen in het boek Openbaring drie maal 

over Zijn liefde (1:5; 3:9; 19). En tweemaal het verwijt over de liefde van de 

gemeente (2:5; 19). 

 

(Vs. 6) Die ons gemaakt heeft tot koningen (om met Hem te heersen) en tot priesters 

(om Hem eeuwig te aanbidden) voor God en Zijn Vader (eeuwig zullen wij de Vader 

aanbidden voor de gave van de Zoon en Hem, de Heere Jezus, voor Wie Hij is en Zijn 

volbrachte werk). 
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(Vs. 7) Zie, Hij komt met wolken. Elk moment kan het gebeuren dat de ontslapen 

heiligen met de levende heiligen de Heere Jezus in wolken Hem tegemoet gaan in de 

lucht: de opstanding uit de dood van de gelovigen uit het Oude- en Nieuwe 

Testament en hun opname met een verheerlijkt lichaam in de hemel (1Thess. 4:17). 

In Openbaring 1 wordt echter Zijn verschijning, Zijn wederkomst naar de aarde, 

bedoeld. Hij komt dan omringt met al Zijn heiligen en engelen (Zach. 14:5; Jud. :14; 1 

Thess. 3:13; 2 Thess. 1:8-10; 2 Tim. 4:8; 1 Joh. 3:2; Luk. 17:30; Matth. 24:27-31; Kol. 

3:2). Elk oog zal Hem zien en alle stammen van de aarde (of het land) zullen over 

Hem weeklagen. Ook zij die Hem doorstoken hebben, niet alleen de Romeinse 

soldaat (Joh. 19:34-37; Zach. 12:10-14); (vgl. Hand. 3:14, 15, niet wij maar die jullie 

verloochend en gedood hebben).  

 

(Vs. 8) Hij is de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere God, Die is, 

Die was en Die komt. Ook in vers 4 werd al vermeld dat Hij, de Heere Jezus, Jahweh, 

de eeuwige God is, de Almachtige. Met die Naam had Hij zich reeds aan Abraham 

heeft bekendgemaakt (Gen. 17:1). De Almachtige wordt daarna nog vele malen in 

het Oude Testament genoemd. In het Nieuwe Testament alleen in 2 Kor. 6:18 en 

verder negenmaal in Openbaring (1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7, 14; 19:6, 15; 21:22). 
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DEEL 1 
 

Wat u gezien hebt: de majestueuze  

verschijning van de Heere Jezus als Rechter 

 
 

Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos (9-18) 

 

(Vs. 9) De apostel Johannes heeft dit boek geschreven toen hij als gevangene op het 

eiland Patmos verbleef, waarschijnlijk rond het jaar 90. Evenals vele andere broeders 

had hij deel aan de verdrukking. Dit vanwege zijn volharden in het navolgen van 

Jezus, en omwille van het Woord van God dat Hij predikte en dat van Hem getuigde. 

Vele gelovigen zijn door de eeuwen heen op vreselijke wijze verdrukt. Maar dit is 

niet de Grote Verdrukking waar de Heere Jezus over sprak in Mattheus 24:21. 
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(Vs. 10) Johannes was in de geest (in geestvervoering door de kracht van de Geest) 

op de dag van de Heere. De dag die aan Hem is gewijd (vgl. het avondmaal van de 

Heere 1 Kor. 11:20). De dag van de Heere is de eerste dag der week. Op die dag, 

daags ? na de sabbat, stond Hij op uit de dood en verscheen Hij aan Zijn discipelen 

(Joh. 20:1, 19, 26). Op die dag werd de Heilige Geest uitgestort (Hand. 2:1), legden 

de discipelen geld apart (1 Kor. 16:2) en kwamen zij samen om brood te breken d.i. 

om het Avondmaal te vieren. De dag de van de HEERE wordt in Het Oude Testament 

vele malen genoemd, dan wordt daar de dag van het oordeel bedoeld (Joël 2:1 etc.). 

Deze dag is nog niet aangebroken.  

 

(Vs. 11) Achter zich hoort Johannes een luide stem, als van een bazuin die Zich 

bekendmaakt als de Alfa en de Omega zoals in vers 8, maar nu met de toevoeging de 

Eerste en de Laatste (ofwel de Eeuwige, d.i. Jahweh. Johannes krijgt opdracht om 

wat hij ziet te schrijven op een boekrol en deze te sturen aan zeven gemeenten in 

Asia. Naar Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Filadelfia en naar Laodicea. 

 

(Vs. 12) Johannes keerde zich om, om de stem te zien die met hem gesproken had. 

Toen hij zich omgekeerd had, zag Johannes zeven gouden kandelaren. 

 

(Vs. 13) En te midden hiervan Iemand Die op de Zoon des mensen leek. Nu volgt een 

beschrijving van de Heere Jezus als Rechter, zoals Hij in het Oude Testament 

beschreven is als Rechter van de vijanden van Israël (vgl. Jes. 11:4). Nu ziet Johannes 

de Heere Jezus als Rechter te midden van de zeven kandelaren, de zeven 

gemeenten. Niet om de gemeente te koesteren zoals genoemd in Efeze 5:26, maar 

om haar te beoordelen. Dit is dezelfde beschrijving van de Oude van Dagen, van God 

op Zijn troon (Dan. 7:13). Johannes ziet dat de Vader Hem, de Heere Jezus, macht 

gegeven heeft om het oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is (Joh. 5:22-

27). 

 

Wat God bouwt als huis, de gemeente als woning van God, bestaat uit ware 

gelovigen (Efz. 2:21, 22). Mensen bouwen ook met materialen die er niet in thuis 

horen, zij voegen niet alleen gelovigen, maar ook ongelovigen toe aan het huis (1 

Kor. 3:10-17). In het boek Openbaring wordt de gemeente gezien als een getuigenis 

van God in haar verantwoordelijkheid op aarde. Het is een grote vermenging 

geworden van gelovigen met ongelovigen. Als lichtdrager had de gemeente, als 
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volgelingen van Hem, het licht van God moeten verspreiden (Matt. 5:14-16; Fil. 

2:16). 

 

In de verzen 13 t/m 16 wordt eerst de kleding van de Heere Jezus beschreven en 

vervolgens acht lichaamsdelen. 

(1)  Hij is bekleed met een gewaad tot de voeten. Plechtige priester / 

koningskleren. 

(2) De borst omgord met een gouden gordel. Goud is een beeld van Goddelijke 

gerechtigheid). Gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn en de 

waarheid de gordel om Zijn middel (Jes. 11:5). In Johannes 13:4 omgordde 

Hij zich om te dienen. De dag komt dat Hij met goddelijke gerechtigheid en 

waarheid zal oordelen. 

(Vs. 14)  

(3) Zijn hoofd en haar als witte wol. Zo werd ook de Ouden van Dagen 

beschreven. Hij is geen oude man, maar Hij die de tijdperken verduurt ofwel 

de onvergankelijke van dagen (Dan. 7:9). Wit haar duidt op iemand die men 

eerbied en waardigheid is verschuldigd en duidt op wijsheid (Lev. 19:32; 

Spr. 16:31; 20:29). Met grote wijsheid en waardigheid zal Hij oordelen. 

(4) Zijn ogen waren als een vuurvlam. Hij doorzoekt en ziet alles in 

overeenstemming met Zijn heiligheid. 

(Vs. 15) 

(5) Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. Koper 

is een beeld van praktische gerechtigheid dat het vuur kan doorstaan. 

Wanneer Zijn oordeel beproefd zou worden, zou blijken dat het een 

rechtvaardig oordeel is dat Hij velt. 

(6) Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Symbool van grote kracht 

waarmee Hij het oordeel zal uitspreken en voltrekken. 

(Vs. 16) 

(7) Hij had zeven sterren in Zijn hand. Dit zijn de zeven gemeenten (vs.20). De 

kandelaars zijn lichtdragers. Doormiddel van de Heilige Geest (olie) had de 

gemeente als sterren het goddelijk licht moeten verspreiden (Fil.2:16). 

Helaas heeft de gemeente hierin schromelijk gefaald (Matt. 5:13-16). 

Ondanks alles houdt Hij de gelovigen in Zijn hand. Niemand zal ze eruit 

rukken (Joh. 10:28, 29).  
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(8) Uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard (Jes. 11:4; Openb. 

2:13, 16; 19:15, 21). Het zwaard is een beeld van het Woord van God (Hebr. 

4:12; Efz. 6:17). Christus beoordeelt de gemeente op grond van het Woord 

dat zij gehoord en geweten hebben. 

(9) En Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in kracht (vgl. 10:1). De zon van 

Christus heerlijkheid zal op gaan als de zon der gerechtigheid (Mal. 4:2). Bij 

de verheerlijking op de berg hebben Johannes, Jakobus en Petrus de Heere 

Jezus reeds zien stralen in heerlijkheid (Matt. 17:2). Ook Paulus zag de 

Heere Jezus in een licht wat de glans van de zon overtrof (Hand. 26:13). 

 

Samengevat, Johannes ziet hoe de Heere Jezus:  

In majesteit (kleding); Op een evenwichtige en standvastige manier (benen); In 

gerechtigheid en waarheid (gordel); In wijsheid en waardigheid (wit haar); Met ogen 

waarvoor men niets kan verbergen (ogen als een vuurvlam); Met grote kracht zal 

oordelen (stem); Ondanks het falen van de mens, elke situatie beheerst en de ware 

gelovigen vasthoudt (handen). Het oordeel over de naamchristenen en ongelovigen 

zal Hij persoonlijk uitspreken (mond). In Zijn heiligheid toont Hij zich als een 

verterend vuur en Die een ontoegankelijk licht bewoond (gezicht). 

 

In de zeven brieven wordt de gemeente, de christenheid, gezien in haar 

verantwoordelijk getuigenis van God op aarde. 

 

(Vs. 17) Zoals Johannes zijn geliefde Heere hier zag, was dit geheel anders dan op de 

berg der verheerlijking en Zijn verschijningen na Zijn opstandig. Toen zag hij zijn 

verheerlijkte Heere als Redder, nu ziet Hij Hem als Rechter. Vergelijk Jesaja (Jes. 6:5); 

Ezechiël (Ezech. 1:28); Daniel (Dan. 4:19; 7:15; 8:11; 10:15-19). Hoewel Johannes 

persoonlijk niets te vrezen had, vreesde hij. Hij begreep dat de Heere Jezus de 

gemeente in de haar gegeven verantwoordelijkheid beoordeelt en gaat oordelen 

(vgl. 1 Petr. 4:17). Gelovigen behoeven geen vrees te hebben. In de liefde is geen 

vrees (1 Joh. 4:18). Aan Johannes liet de Heere Jezus het grote verval zien dat in de 

gemeente zijn intrede zou doen en hoe Hij als Rechter dit zou oordelen. Dit 

bevreesde Johannes zo, dat hij als dood aan Zijn voeten neerviel. Daarop legde Hij 

Zijn rechterhand op hem en zei: “Wees niet bevreesd”. En voor de twee maal: “Ik 

ben de Eerste en de Laatste.” Hij is de Eeuwige de Onveranderlijke (vgl. vs. 11). Het 

eerste dat we in de Bijbel een mens tegen God horen zeggen, is: “Ik ben bevreesd!” 
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Adam had gezondigd en begreep, ik heb de dood verdiend (Gen. 3:9). Het is heel 

bijzonder dat het laatste woord dat we de Heere Jezus tegen een mens horen zeggen 

is: wees niet bevreesd! 

 

(Vs. 18) Ik ben de Levend, en Ik ben dood geweest en zie Ik ben levend tot in alle 

eeuwigheid. Amen. Door Zijn sterven en opstanding heeft Hij de dood overwonnen. 

Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk, de hades, een aanduiding voor de 

verblijfplaats van de geesten der doden (in het Oude Testament genoemd de sjeool). 

Een sleutel is een bekend beeld van gezag en macht, om b.v. te openen en te sluiten. 

 

Opdracht om te schrijven aan de zeven gemeenten (19-20) 

 

(Vs. 19) Johannes krijgt opdracht om op te schrijven:  

(a) wat hij gezien had: de verschijning van de Heere Jezus in dit visioen; 

(b) en wat is: de gemeente in haar verantwoordelijkheid;  

(c) en wat hierna geschieden zal. De oordelen die in de vorm van: zeven zegels, 

zeven bazuinen en zeven schalen die over de aarde komen in de periode na de 

opname van de gemeente en Oudtestamentische heiligen in de hemel, tot de 

verschijning van de Heere Jezus op aarde. 

 

(Vs. 20) Vervolgens verklaart de Heere Jezus enige symboliek: de zeven sterren zijn 

de engelen van de gemeenten (boden, boodschappers in de zin van 

vertegenwoordigers die de boodschap aan de plaatselijke gemeente moeten 

doorgeven). De zeven gouden kandelaren zijn de zeven gemeenten. 

 

In het boek Hooglied wordt de liefdesrelatie tussen de bruid (het gelovig overblijfsel 

in de toekomst m.n. Jeruzalem) en de Messias beschreven. In Hooglied 5:10-16 

vinden we hoe de bruid (het gelovig overblijfsel in Jeruzalem in de Grote 

Verdrukking) aan de dochters van Jeruzalem (Israël en de volken) een beschrijving 

geeft van haar geliefde: de Messias. Mijn geliefde is blank en rood. Hij is volkomen 

rein en gaf zijn bloed om de reiniging van de zonde tot stand te brengen. In 

beeldende taal beschrijft zij vervolgens tien lichaamsdelen: zijn hoofd (verstand), 

haarlokken (toewijding), ogen (inzicht), wangen (verdroeg vreselijke smaad), lippen 

(waarmee Hij woorden van genade sprak), armen (waarmee Hij draagt), buik, 

ingewanden (innerlijke ontferming), benen (evenwichtige en standvastige manier 
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van handelen), gedaante, gestalte (Zijn gehele wezen) en gehemelte (wat in Hem is 

en je proeft wanneer je heel dicht bij Hem komt). 

 

In Openbaring 1 zien we een symbolische beschrijving van de Heere Jezus als 

Rechter: God is licht. In het boek Hooglied vinden we een beschrijving van de 

Bruidegom: God is liefde. In beide boeken is het dezelfde Persoon maar gezien 

vanuit verschillende hoedanigheden. 

 

 

Verwerking 

 

1. Hoe lees jij de Bijbel? 

 

2. Getuig jij in Woord en daad van Jezus Christus? 

 

3. Hoe weet je dat God jou liefheeft? 

 

4. Maakt oog in oog met Hem staan jou ook bang? 

 

5. Begrijp jij waarom Johannes zo bevreesd was? 

 

6. Maakt wat gaat komen jou bang? 
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DEEL 2 

 

Wat is: de gemeente gezien in haar 

verantwoordelijk getuigenis op aarde 

 

De geschiedenis van de christenheid in Openbaring 2 en 3 
 

Zoals vele andere gedeelten uit de Bijbel kunnen we Openbaring 2 en 3 op drie 
verschillende manieren lezen: 
 

a. Als een geschiedenis, een beschrijving van zeven toen bestaande 
gemeenten 

b. Profetisch, de geschiedenis van de christenheid wordt voorzegd 
c. Praktisch, zowel voor je persoonlijk leven als voor de plaatselijke gemeente  

 
Het bewijs voor de profetische geschiedenis van de christenheid: 
 

a. Het boek Openbaring is een grote profetie (1:3) 
b. Er zijn zeven gemeenten uitgekozen, terwijl er meer gemeenten waren 
c. Het toont het verval. In het begin werd de eerste liefde verlaten, aan het 

eind God totaal verworpen; Efeze: in het beginstadium is de gemeente nog 
klein; Smyrna: wanneer de gemeente groeit ontstaan er vervolgingen; 
Pergamus: vermenging met de wereld; Thyatira: afgodendienst; Sardis: de 
naam dat men leeft, maar is dood; Filadelfia: kleine kracht; Laodicea: uit de 
mond gespuwd 

d. De genoemde gemeenten zijn er niet meer. Toch is er in verschillende 
brieven sprake van de persoonlijke komst van de Heere Jezus 

e. Vanaf hoofdstuk 4 wordt er geen melding meer gemaakt van de gemeente 
op aarde. Maar gezien in de hemel, voorgesteld door de vierentwintig 
oudsten (Openb. 4 en 5). 
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Er is een duidelijke samenhang tussen de zeven brieven aan de zeven gemeenten: 
 
Efeze  Ver-val 
Smyrna  Ver-volging 
Pergamus Ver-menging 
Thyatira  Ver- ontreiniging 
Sardus  Ver-zuim 
Filadelfia Ver-wachting 
Laodicea Ver-killing 

 
 

 
 
 

Efeze: ca. AD 33 tot 167 
 

Uiterlijk goed; er is veel te prijzen. Echter een belangrijk ding ontbrak: de eerste, de 
belangrijkste liefde d.i. de innige relatie met- en afhankelijkheid aan de Heere Jezus. 
De waarschuwing klonk: als u zich niet bekeert, zal Ik de kandelaar wegnemen. 
Werken, arbeid en volharding waren nog wel aanwezig. Echter het geloof, de liefde 
en de hoop, de drie grondslagen van het christelijk geloof, waren afwezig. De werken 
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der Nikolaiëten, een niet m.n. genoemde dwaalleer, deed in die tijd zijn intrede. In 
het Jodendom traden priesters op als middelaar tussen God en het volk. En in het 
heidendom bemiddelden de priesters tot een afgod. Bekend is dat na de dood van 
de apostelen en zij die door hun dienst tot geloof gekomen zijn, er ook in de 
christenheid een soort klasse van godsdienstige leiders naar voren kwam om tussen 
God en het volk te staan. De zogenaamde geestelijken en de leken. Nicolaus 
betekent: overwinnaars van het volk (laüs = leken).  

Smyrna: AD 167 tot 313 
 
Nu de kerk groeide, braken er vreselijke vervolgingen los. Het begon onder de 
regering van de Romeinse keizer Nero en eindigde onder het bewind van keizer 
Diocletianus. De laatste vreselijke vervolging duurde tien jaren. Het bloed van de 
martelaren werd echter het zaad van de Kerk! 
 

Pergamus: AD 313 tot ca. 600 
 

In het jaar 313 ging keizer Constantijn over tot het christendom. Satan had door 
bloedvergieten de gemeente niet kunnen uitroeien. Daarom veranderde hij zijn 
tactiek van een brullende leeuw in een listige slang. Het licht dat de gemeente aan 
alle kanten had moeten laten schijnen werd onder de korenmaat gezet. De 
gemeente verloochende haar karakter van vreemdeling en stelde zich onder de 
staatsmacht. Door de vermenging van de gemeente, met het Romeinse keizerrijk 
werd het een geestelijk en politiek machtig geheel. In 325 na Christus riep de keizer 
het concilie van Nicea bijeen. In 380 werd het christendom tot de enige staatskerk 
verklaard. Afgodstempels werden omgebouwd tot kerken, en rituelen aan het 
heidendom en Jodendom ontleend, werden in de gemeente ingevoerd. Beelden van 
heidense goden kregen de namen van overleden gelovigen (heiligen) en apostelen. 
De heidense priesterkleding werd voor de christelijke eredienst gebruikt. Met deze 
heidense gebruiken werd de afgodendienst ingevoerd. Daarbij werden betaalde 
predikers en bisschoppen aangesteld en als plaatsbekleder van Christus, een paus, 
als hoofd van de kerk (kerk of gemeente is ontleend aan het Grieks ecclesia, dat 
vergadering van uitgeroepen betekent). Van jong tot oud werd de doop verplicht, 
ook voor onwillige onderdanen. 

 
Thyatira: AD ca. 600 tot 1517 

 
Vanaf de Middeleeuwen tot de kerkhervorming. Eerst kwam het gevaar van 
buitenaf, nu van binnenuit. De vermenging van kerk en staat zette zich voort. De 
keizer, het hoofd van de staat, werd ook hoofd van de kerk. De vervolgingen onder 
de pauselijke macht waren nog gruwelijker dan onder de heidense keizers. De 
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getrouwen in die tijd werden op een vreselijke manier gefolterd. Bijvoorbeeld de 
Waldenzen en de Albigenzen. In de donkere middeleeuwen kreeg de vrouw Izebel, 
de Roomse kerk, veel macht. De gemeente werd overspoeld door dwaalleraars met 
allerlei dwaalleringen. Zoals de aflaathandel en het vagevuur. Dit godsdienstig 
systeem zal voor, en bij de verschijning van de Heere Jezus, vernietigd worden, zoals 
een kruik door een pottenbakker wordt verbroken. 
 

Sardis: AD ca. 1517 vanaf de Kerkhervorming 
 tot de wederkomst van Christus 

 
Het Woord van God werd weer op de kandelaar geplaatst. In korte tijd verspreidde 
het zich in heel Europa. Opnieuw werd de waarheid, de rechtvaardige zal op grond 
van geloof leven, ontdekt. De RK kerk werd (gedeeltelijk) hervormd en verdeeld. Met 
als leus: Sola Fide (alleen geloof); Sola Gratia (alleen door genade); Sola Scriptura 
(alleen de Bijbel); Solus Christus (alleen Christus); Soli Deo Gloria (alleen God de eer). 
 
Een groot gedeelte van Europa scheidde zich af van de Roomse kerk, die zich de 
moederkerk noemde. Helaas verviel de kerk van de reformatie al in de dagen van de 
reformatoren Luther en Calvijn tot een dode orthodoxie. Er was wel een belijdenis, 
echter zonder sprankelend nieuw leven uit God. De werken als vrucht van het geloof 
verdwenen naar de achtergrond. Hoewel de drie reformatoren handelde naar het 
licht wat zij hadden ontvangen, werd het bijzondere karakter van de gemeente als 
vreemdeling op aarde en haar hemelse positie in Christus en als Huis van God niet 
door hen gezien.  
 
Tot aan de hervorming heerste de kerk over de staat. Nu ging de kerk over de staat 
heersen en ontstonden de staatskerken. Christus als enige hoofd over de kerk kreeg 
die plaats niet. Ook bleef men veel Roomse dwaalleringen in stand houden. Daarom 
zegt de Heere Jezus van Sardis: “Ik heb uw werken niet volkomen bevonden”. In 
plaats van het altaar stond nu de preekstoel centraal. De priester (de geestelijke 
stand) werd vervangen door de dominee (geen celibaat). En het concilie werd 
vervangen door de synode. Nieuw en positief was dat de Bijbel vertaald werd in vele 
talen, zodat iedereen deze kon lezen. Eerder was de Vulgata (de Latijnse Bijbel) er 
alleen voor de priesters. Wat gedeeltelijk bleef was: (1) verplichte kinderdoop; (2) 
staatskerken; (3) geen zicht op de regering en de toekomst van Christus op aarde en 
het nationale en geestelijke herstel van Israël; (4) de vervangingstheologie, de kerk is 
in de plaats van Israël gekomen; (5) christenvervolging in 16e en 17e eeuw; (6) 
inquisitie (Zwingli, Anglicaanse Kerk); (7) transsubstantiatie (Lutherse en Anglicaanse 
Kerk) 
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Filadelfia: vanaf de negentiende eeuw 
tot Christus wederkomst. 

 
In het begin van de negentiende eeuw, rond 1830, ontstond het reveil, een 
opwekking. Vele gelovigen gingen zien dat zij zich dienden af te scheiden van een 
systeem waarin de Heere Jezus niet de plaats krijgt die Hem toekomt. Men kreeg 
door het onderzoeken van de Bijbel licht van God over het profetische Woord. Men 
ontdekte daarbij opnieuw Gods unieke plan met het volk Israël (visie voor Israel = 
geen vervangingstheologie). 
Ook kreeg men oog voor de unieke plaats die de gemeente in het hart van God 
inneemt, en haar hemelse positie. Op diverse plaatsen ontdekten gelovigen uit die 
beweging hoe men, geleid door de Heilige Geest, als gemeente kan samenkomen en 
functioneren. En hoe God daarbij gebruik wil maken van elke gelovige met de gave 
die hij van Hem heeft ontvangen (ecclesiologie= de gemeente leer). Men ging 
verlangend uitzien naar het moment dat de Heere Jezus Zijn gemeente tot zich 
neemt in het Vaderhuis (eschatologie = toekomstleer). Velen begrepen dat de laatste 
jaarweek (de zeventigste, genoemd in Daniël 9), elk moment kan aanbreken. En dat 
daarna, na de Grote Verdrukking, een heerlijke tijd op aarde aanbreekt onder de 
zegenrijke regering van de Heere Jezus (dispensationalisme = bedelingen leer). 
 

Laodicea: uit Filadelfia voortgekomen 
tot Christus wederkomst 

 
Grote groepen, uit de opwekking van de negentiende eeuw voortgekomen, zijn 
onverschillig geworden voor het Woord van God. Nadat de ware gelovigen door de 
Heere Jezus zijn thuisgehaald zal een vreselijk oordeel worden voltrokken over 
Babylon, de valse kerk die zich doormiddel van de oecumene tot een wereldkerk 
heeft ontwikkeld. Deze oecumene is een godsdienstig en een politiek systeem, 
waarin plaats is voor alle godsdiensten. De tijd komt dat men de werelddictator en 
satan openlijk zal aanbidden. 
 
De eerste drie gemeenten, Efeze, Smyrna en Pergamus, volgden elkaar, profetisch 
gezien, op. De gemeente van Sardis, Filadelfia en Laodicea zijn allen voortgekomen 
uit Thyatira en bestaan, profetisch gezien, tot het einde. 
 
Echter elke plaatselijke gemeente of individuele gelovige kan moreel gezien, tot de 
dag van vandaag, één of meerdere kenmerken tonen van deze zeven genoemde 
gemeente in Asia. 
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Verwerking 
 
1. De stelling terug naar Dordt, is dat terug naar de Bijbel? 
 
2. Waaruit blijkt dat de geloofsgemeenschap waar jij deel van uitmaakt geen 
organisatie is, maar een organisme?  
 
3. Wat zegt de Bijbel over de zgn. geestelijke stand? 
 
4. Wat is het verschil tussen de eenheid die God bedoeld en de oecumene? 
 
5: Noem dingen die je geleerd hebt van de geschiedenis van deze zeven gemeenten? 
 
6. Hoe kunnen we in de huidige situatie handelen naar de praktische beginselen van 
de gemeente in de beginfase? 
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Openbaring 2 

 

De zeven brieven aan de zeven gemeenten in Asia  

 

De boodschap in de zeven brieven kunnen we verdelen in zeven punten:  

1. De opdracht en het adres 

2. Het karakter van Christus 

3. De beoordeling, Zijn alwetendheid 

4. Het constateren en de aard van de afwijking 

5. De aanmaning of bemoediging  

6. De oproep om te luisteren 

7. De belofte voor de overwinnaars (zie meer info. bijlage 1). 

 

Steeds klinkt een oproep tot bekering van een ernstige misstap en rekening te 

houden met de komst van de Heere Jezus: de hoop van christenen.  

 

De eerste brief: de boodschap aan Efeze  

Openbaring 2:1-7 

 

Tempel van Artemis. 

 

Efeze was de hoofdstad van Asia en was beroemd 

om de tempel van Artemis en het enorme 

theater. Aan deze gelovigen heeft God de hoogste 

christelijke waarheid bekendgemaakt, en hoe 

men stand kan houden tegen de listen van de 

duivel in de geestelijke strijd in de hemelse 

gewesten, door de geestelijke wapenuitrusting 

aan te trekken en op te nemen. 
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(Vs. 1) De brief is geadresseerd aan de engel van de gemeente, de boodschapper, 

ofwel aan de correspondent. De Heere Jezus houdt de boodschappers in Zijn 

rechterhand (beeld van kracht). Hij Die hen draagt in Zijn rechterhand, wil graag dat 

Zijn geliefden dichtbij Hem zijn, hun liefde aan Hem tonen en genieten van Zijn liefde 

(Openb. 1:5). Hoe de omstandigheden zich ook zullen ontwikkelen, Hij heeft beloofd: 

niemand zal ze uit Mijn hand rukken en uit de hand van Mijn Vader (Joh. 10:49; Jes. 

49:16). Hij wandelt te midden van de zeven gouden kandelaars, de zeven 

gemeenten. Zoals een kandelaar bestemd is om licht te verspreiden, zo dient de 

gemeente het licht van God te verspreiden. Toen de Heere Jezus op aarde was, was 

Hij het licht der wereld (Joh. 8:12). Nu dienen gelovigen het licht dat zij van Hem 

hebben ontvangen te laten schijnen (Matt. 5:14-16). Johannes de Doper kwam om 

van het licht te getuigen en hij was een schijnende lamp (Joh. 1:4-9; 5:35). De 

gelovigen in Filippi lieten hun licht schijnen (Fil. 2:15). Van de gemeente in Efeze 

weten we meer dan van andere gemeente die genoemd worden in de Bijbel. Zie: 

Hand. 19-20:1; 20:17:38; 1Tim.; mogelijk ook 2 Tim.; brief aan Efeze; Openb. 2:1-7. 

Voordat zij het evangelie hadden gehoord, leefden zij evenals andere volken in de 

duisternis. Maar nu zij licht van de Heere hadden ontvangen, dienden zij te 

wandelen als kinderen van het licht (Efz. 5:17). Nu wandelt de Heere Jezus te midden 

van de gemeente om hen als Zijn volgelingen te beoordelen.  

 

(Vs. 2) Hij kende hun werken, inspanning en volharding. De toevoeging zoals in 1 

Thess. 1:3 werken van uw geloof, inspanning van uw liefde, volharding van uw hoop 

worden hier gemist. Geloof, hoop en liefde zijn van essentieel belang en vormen de 

basis van het christelijk geloof. 

Zoals Paulus al had aangekondigd bij zijn afscheid, zouden na vertrek uit hun eigen 

midden valse leraars opstaan die verdraaide dingen zouden spreken. Die zouden zich 

gedragen als wrede wolven (Hand. 20:29-30). Tijdens zijn verblijf in de gevangenis 

schreef hij Timotheus en spoorde hem aan in Efeze te blijven om sommigen te 

bevelen geen andere leer te brengen (1 Tim. 1:3).  

Ongeveer vijfentwintig jaar later schreef Johannes aan deze gelovigen in Efeze dat ze 

hen die zeggen dat ze apostelen zijn, ontmaskeren moeten als leugenaars. Een 

apostel was iemand die de Heere Jezus heeft gevolgd en getuige was van Zijn 

opstanding (Hand. 1:21-26; 2 Kor. 12:12; Hebr .2:4). 
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(Vs. 3) De Heere Jezus prijst deze gelovigen, door de pen van Johannes, dat ze 

moeilijkheden hebben verdragen en volharding hebben getoond; zich om Zijn Naam 

hebben ingespannen en daarbij niet moe werden. 

 

(Vs.4) Maar Hij moet constateren dat ze hun eerste liefde hebben verlaten. De Heere 

Jezus had niet meer de eerste prioriteit in hun leven. In de brief aan Efeze had Paulus 

wel vijftien keer geschreven over liefde: over Gods liefde voor hen, hoe zij geworteld 

dienden te zijn in liefde, daarbij de waarheid dienden vast te houden in liefde en 

dienden te wandelen in liefde etc. En liefde dienden te hebben uit een rein hart 

(1Tim.1:5). 

 

(Vs. 5) De gemeente heeft in Christus een unieke en een hoge positie met bijzondere 

voorrechten ontvangen t.o.v. gelovigen uit het Oude Testament. Ze zijn verbonden 

met Jezus Christus, het verheerlijkte hoofd in de hemel. God zal in de volheid der 

tijden al wat in de hemel en op aarde is, in Christus bijeen brengen. Paulus had 

gebeden dat zij de hoogte van Gods liefde zouden begrijpen (Efz. 3:19). Deze hoge 

positie namen deze gelovigen als christen niet meer in. Daarom worden ze 

opgeroepen er aan te denken dat ze van deze hoogte waren afgevallen. 

De Heere Jezus roept hen op zich te bekeren, dat wil zeggen: Hem de eerste plaats in 

hun leven te geven door Hem (weer) hun eerste liefde te geven. En de eerste werken 

te doen. De goede werken te doen die God te voren bereid heeft (Efz. 2:10). 

Als ernstige waarschuwing volgt: “Ik kom spoedig bij u! En, wanneer u zich niet 

bekeerd zal Ik de kandelaar van zijn plaats nemen.” Eerder had de Heere Jezus 

gezegd: “Zie er dus op toe, dat het licht wat in u is geen duisternis is (Luk. 11:33-35)”. 

Wanneer gelovigen ongehoorzaam zijn en niet handelen naar het licht dat God 

geeft, kan het zijn dat Hij dit licht wegneemt. 

 

(Vs. 6) Het positieve van de gemeente in Efeze is, dat zij de werken van de 

Nikolaïeten haatten; zij keerden er zich vanaf. Wat die dwaalleer exact inhoudt, 

vermeldt de Bijbel niet. Wel weten we dat er in die tijd gelovigen waren die 

meenden een hogere positie te moeten innemen dan andere gelovigen. Zoals 

priesters in het Jodendom en in het heidendom. De stand van geestelijken en van 

leken. Nicolaüs betekent: overwinnaar van het volk. Van laüs komt het woord 

‘leken’. De Heere Jezus had gezegd: “één is uw Meester en u bent allen broeders, (…) 

een is uw Meester, namelijk Christus. De belangrijkste van u zal uw dienaar zijn 
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(Matt. 23:10, 11)”. Diotrefes claimde een positie boven anderen (3 Joh. 9, 10). God 

geeft gelovigen met gaven aan de gemeente om deze te dienen, maar niet om over 

de gemeente te heersen. In de begin periode van de gemeente kregen dwaalleraars 

geen voet aan grond. 

 

(Vs.7) Wie oren heeft laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Deze 

waarschuwing geldt voor elke gemeente. In gelijkenissen riep de Heere Jezus op om 

met beide oren te luisteren en vervolgens het gehoorde in praktijk te brengen zodat 

er vrucht komt (Matt. 13:9-18, 43). 

 

De overwinning is persoonlijk. De Heere Jezus zal hen te eten geven van de Boom 

des Levens die in het midden van paradijs van God staat. De Boom des Levens in de 

hof van Eden was een beeld van de Heere Jezus. Gelovigen hebben deel aan het 

leven uit God. Eeuwig zullen zij van Hem genieten in de hemel, waar geen zonde is 

en geen boom van kennis van goed en kwaad. 

‘Paradijs’ is een Perzisch woord, het is een lusthof waar niemand mag komen tenzij 

daarvoor toestemming is verleend. In de hof van Eden, door mensen ook wel het 

paradijs genoemd, omdat het een heerlijke beschermde plaats was, heeft de eerste 

mens gefaald in zijn verantwoordelijkheid. De gemeente heeft ook gefaald in haar 

verantwoordelijkheid. Maar overwinnaars ontvangen de belofte eenmaal de rust in 

te gaan en eeuwig met Christus in het paradijs te zijn. Dat wil zeggen: bij Hem zijn 

(Luk. 23:43; 2 Kor. 12:4).  

 

 

Verwerking: 

 

1. Hoe zou God mijn inspanning, werken en volharding beoordelen? 

 

2. Ontmasker ik dwaalleraars? 

 

3. Hoe ga ik om met moeilijkheden? 

 

4. Heeft de Heere Jezus nog mijn eerste liefde? 

 

5. Doe ik de eerste werken? 
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6. Laat ik het licht schijnen? 

 

7. Wat heeft deze brief mij te zeggen? 

 

 

De tweede brief: de boodschap aan Smyrna  

Openbaring 2:8-11 

 

Smyrna (de naam van deze stad is nu Izmair). Bekende namen van christenen uit die 

stad zijn: Polycarus, Iraneus en Ignatius. In het Grieks wordt het woord smyrna ook 

voor mirre gebruikt. De naam Smyrna is met lijden verbonden.  

 

Deze christenen werden voortdurend met de dood bedreigd wanneer zij niet aan de 

keizer een wierookstaafje offerden. Om hen te bemoedigen openbaarde de Heere 

Jezus zich als de Levende Heere, Die de dood heeft overwonnen. 

 

(Vs. 8) De brief is geadresseerd aan de engel van- en gericht aan de gemeente in 

Smyrna. Aan deze gelovigen maakt de Heere Jezus zich bekend als de Eerste en de 

Laatste, Die dood geweest is en weer levend geworden. Smyrna en Filadelfia zijn de 

enige gemeenten die geen afkeuring van de Heere Jezus te horen krijgen. 

 

(Vs. 9) Hij kent hun werken en weet van hun verdrukking en hun armoede. In de rijke 

stad vormden de christenen een arme minderheidsgroep. Al waren ze 

maatschappelijk arm, in Christus waren zij rijk. Zij werden vervolgd door de 

Romeinen en ondervonden veel tegenstand van de Joden, die God lasterden door 

hun verwerping van de Messias. Deze Joden waren volgens de betekenis van hun 

naam geen Godlovers. In werkelijkheid waren deze godsdienstige lieden werktuigen 

van de tegenstander van God. Ze waren een synagoge (een leerhuis) van satan. 

 

(Vs. 10) De gelovigen worden opgeroepen niet bevreesd te zijn voor het lijden dat 

hen overkwam. Hun geloof werd zwaar beproefd. Sommigen werden in de 

gevangenis geworpen en daarna ter dood gebracht op een brandstapel, of werden in 

de arena voor de leeuwen geworpen. Zij die dit afschuwelijk lijden ondergingen en 

ondergaan ontvangen een bijzondere kroon: de kroon des levens. Daarom de 
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oproep: wees getrouw tot de dood! Hun wachtte een verdrukking van tien dagen. 

Omstreeks AD 100 tot 300 zijn de christenen gedurende tien zware vervolgingen 

vreselijk vervolgd, waarvan de laatste vervolging tien jaren duurde. Een van hen is de 

bekende Polycarpus die op zesentachtigjarige leeftijd als een van de velen op een 

brandstapel werd verbrand. 

 

(Vs. 11) Voor de tweede maal de klinkt oproep: ‘wie oren heeft, laat hij horen wat de 

Geest tot de gemeenten zegt’. Overwinnaars worden niet geschaad door de tweede 

dood. De tweede dood is de plaats waar ongelovigen met hun lichaam, ziel en geest, 

na het oordeel voor de grote witte troon, voor eeuwig gescheiden zijn van God. 

(Openb. 20:14; 21:8 

 

Verwerking: 

 

1. Waaruit bestaat mijn verdrukking, armoede of rijkdom? 

 

2. Ben ik bevreesd voor lijden? 

 

3. Hoever gaat mijn trouw? 

 

4. Wat heeft deze brief mij te zeggen? 
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De derde brief: de boodschap aan Pergamus  

Openbaring 2:12-17 

 

Pergamus was een oude stad, gesticht ca. 1000 jaar voor Christus. In die tijd een 

centrum van cultuur en kennis. De stad bezat en bibliotheek met 200.000 delen (het 

woord perkament komt van Perganum). Het was de residentie van de proconsul en 

de regering van Asia. In die stad stond de 

beroemde tempel van Zeus en er stonden altaren 

waarop aan de keizers goddelijke eer moest 

worden gebracht. Er bevond zich ook een tempel 

van Aeculapis, de god van de genezing, die werd 

aangebeden in de vorm van een slang. Tot vandaag 

nog het esculaapteken, dat door artsen wordt 

gevoerd. Volgens overlevering werd Antipas, (zijn 

naam betekend: één tegen allen) tijdens een 

oproer, wat geleid werd door de priesters van Aeculapis, verbrand in een koperen 

stier. 

 

(Vs. 12) De brief is geadresseerd aan de engel van en gericht aan de gemeente in 

Pergamus. Dit zegt Hij Die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. In deze brief 

openbaart de Heere Jezus zich als het Woord van God, het zwaard van de Geest. Hij 

beoordeeld alles op grond van het Woord van God en hoe dit Woord wordt 

toegepast (2Tim. 2:15; Efz. 6:17; Hebr. 4:12). 

 

(Vs. 13) De Heere Jezus kende hun werken en wist waar zij woonden. Het negatieve 

van hen is, dat zij woonden daar waar de troon van satan is. Satan, de vorst der 

duisternis, heeft zijn troon in de wereld. Het positieve is, dat ze vast houden aan Zijn 

Naam en het geloof niet hebben verloochend, waarbij Antipas als voorbeeld wordt 

genoemd. Antipas, de trouwe getuige, werd gedood, waar de troon van satan is. De 

christenen kregen nu door een list van satan een plaats van aanzien in de wereld. 

Helaas waren zij niet langer, zoals Antipas, een trouwe getuige in de wereld. Zij 

gaven dit getuigenis prijs door zich met de wereld te vermengen.  

 

(Vs. 14) De Heere Jezus heeft enkele dingen tegen hen: ze snijden het Woord van 

God niet meer recht en er wordt tweemaal gesproken over dwaalleer. De eerste 
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dwaalleer is de leer van Bileam. Bileam leerde Balak dat de Moabieten zich moesten 

vermengen met Israël en verleiden om letterlijke en geestelijke hoererij en afgoderij 

te plegen. Die leer werd een struikelblok voor Israël. In Pergamus zien we een 

vermenging van Gods volk, de gemeente, met de wereld en hun manier van 

godsdienst bedrijven. In 1 Kor. 10:19-22 en 2 Kor. 6:14-18 worden gelovigen ernstig 

gewaarschuwd om zich ver van deze praktijken verwijderd te houden. 

 

De weg van Bileam (2 Petr. 2:15) is het volgen van de eigen wil. De wil van God 

minder achten dan materiële verlangens. 

 

De dwaling van Bileam (Jud. :11) is de zucht naar geldelijk gewin. Voor de begeerte 

van loon blijmoedig een volk vervloeken, graag door anderen geëerd worden. 

Prediken voor een beloning, hetzij voor geld hetzij voor populariteit. 

 

De leer van Bileam (Openb. 2:16): wanneer een openlijke aanval niet lukt, het volk 

van God door list trachten te verleiden door hen te vermengen met de wereld en 

hen daardoor in het ongeluk te storten (Num. 22-25). 

 

(Vs. 15) De tweede dwaalleer is, dat zij zich hielden aan de leer van de Nikolaïeten. 

Deze leer was in de gemeente van Efeze al eerder binnengekomen, maar werd toen 

verworpen. Nu werd deze leer in praktijk gebracht. 

 

(Vs. 16) In Openbaring 2:5 had de Heere Jezus gewaarschuwd dat Hij spoedig zou 

komen om de kandelaar van zijn plaats te nemen. Nu klinkt opnieuw een oproep zich 

te bekeren. En zo niet, dan kom Ik spoedig om tegen hen oorlog te voeren met het 

zwaard van Mijn mond. Bij zijn verschijning zal de Heere Jezus al Zijn vijanden, ook 

naambelijders, doden door dit zwaard dat uit Zijn mond komt (Openb. 19:15).  

 

(Vs. 17) Voor de derde maal klinkt de oproep: “Wie oren heeft, laat hij horen wat de 

Geest tot de gemeenten zegt”. Degenen die zich vermengden met de godsdienstige 

wereld, aten en dronken met hen. Maar de overwinnaars zal Hij het verborgen 

manna te eten geven. In de woestijn was het manna het voedsel voor het volk wat 

elke dag uit de hemel kwam (Ex. 16:14-36). De Heere Jezus is het Manna dat uit de 

hemel is neergedaald (Joh. 6:32-35). Het verborgen manna is het manna dat in een 

kruik bewaard werd onder het verzoendeksel, in de ark. Tot in alle eeuwigheid 
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mogen gelovigen zich voeden met de Heere Jezus die naar deze wereld kwam om 

hun zonden te verzoenen. Daarbij ontvangen de overwinnaars een witte steen met 

een nieuwe naam. Een witte steen werd in de oudheid op verschillende manieren 

gebruikt. Bijvoorbeeld: bij een rechtspraak betekende een witte steen vrijspraak en 

een zwarte steen veroordeling. Of het was een waardering van een gastheer voor 

een speciale gast. Dit werd tot uitdrukking gebracht door een witte steen met 

daarop de naam of een boodschap. Het unieke van de nieuwe naam die de 

overwinnaar ontvangt, is dat deze alleen bekendgemaakt wordt aan hem die deze 

naam ontvangt. Het is een geheim tussen God en hem. 

 

 

Verwerking: 

 

1. Houd ik vast aan Gods Naam of verloochen ik Hem? 
 
2. Ben ik een getrouwe getuige? 
 
3. Noem voorbeelden van geestelijke hoererij? 
 
4. Hoever heeft satan grip op de godsdienstige wereld? 

 

5. Is het nu zo erg om een zgn. geestelijke stand te creëren en in stand te houden? 

 

6. Wat heeft deze brief mij te zeggen? 
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De vierde brief: de boodschap aan Thyatira  

Openbaring 2:18-28 

 

Thyatira, nu genaamd Akhira, had een purperindustrie, waar uit purperslakken 

purper werd vervaardigd voor de verfindustrie. We kennen Lydia de 

purperverkoopster (Hand. 16:11-15). 

 

Na de vermenging van de christenen met de wereld zoals we zagen in de vorige 

brief, toont deze brief een neergaande spiraal en een negatieve kentering van de 

gemeente. Hoewel er getrouwen waren, wordt er ook vreselijke afgoderij openbaar. 

 

(Vs. 18) Geadresseerd aan de engel, de boodschapper van de gemeente. De Heere 

Jezus schrijft aan hen als de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam. Hij ziet 

en beoordeelt alles naar goddelijke maatstaven. 

 

(Vs. 19) Goede dingen worden van haar genoemd: Hij kende hun werken, liefde, 

geloof, dienstbetoon en volharding. En Hij zag dat de laatste werken meer waren 

dan de eerste. 

 

(Vs. 20) Toch volgt een ernstige waarschuwing. In deze gemeente is een vrouw die 

van zichzelf zegt dat ze een profetes is. Iemand die profeteert spreekt woorden 

namens God met het doel de hoorders tot God (terug) te brengen. Zij zijn te 

herkennen aan wat ze zeggen. Hun woorden moeten namens God gesproken zijn. 

Doordat we het complete Woord van God hebben kunnen we Schrift met Schrift 

vergelijken en zo toetsen of zij inderdaad namens God gesproken hebben (vgl. Hand 

17:11). Een profeet die niet namens Gods sprak, moest in Israël verwijderd worden 

uit hun midden (Deut. 18: 9-22; 1 Kor. 14:1-3). De profetes die in de gemeente in 

Thyatira dwaalleer bracht, kon echter ongehinderd haar gang gaan om te 

onderwijzen en de dienstknechten van God te misleiden tot het bedrijven van 

geestelijke hoererij. In de geschiedenis van de christenheid zijn vele vrouwen 

opgestaan als leidsters van sekten; bijvoorbeeld bij de zevendedagsadventisten, 

maar ook in charismatische kringen. 

 

(Vs. 21) God geeft haar en andere dwaalleraars de tijd om zich te bekeren. De 

gemeente echter heeft de opdracht de boze uit het midden weg te doen (1 Kor. 5:1-
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13). Wat het koninkrijk van God in zijn huidige vorm betreft, laat God beide tarwe en 

onkruid samen opgroeien. Gelovigen en ongelovigen blijven naast elkaar bestaan. 

Maar op Zijn tijd komt het oordeel over de ongelovigen (Matt. 13:24-30). 

 

(Vs. 22) God werpt haar op bed met hen die geestelijk overspel bedrijven. Hij laat 

hen hun gang gaan om in schijnbare rust hun verwoestend werk voort te zetten. De 

dag komt dat, wanneer zij zich niet bekeren, zij in Grote Verdrukking komen. 

 

(Vs. 23) Al haar (geestelijke) kinderen zal God ter dood brengen. Niet alleen in 

Thyatira, maar in alle gemeenten zal duidelijk worden dat de Heere Jezus niet alleen 

naar de buitenkant kijkt, naar het gedrag, maar ook naar het innerlijk van mensen 

om dit te beoordelen. Hij zal een ieder geven naar zijn werken. Mensen worden niet 

geoordeeld vanwege hun ongeloof, maar veroordeeld naar hun werken tot de 

tweede dood, de hel, het voor eeuwig gescheiden worden van God naar geest, ziel 

en lichaam (Openb. 20: 12:14). 

 

(Vs. 24) Hen die deze leer van geestelijke afgoderij niet aanhangen en niet de 

verschrikkelijke diepte weten van deze satanische verleiding, legt Hij geen andere 

last op. In vs. 14 lazen we over de leer van Bileam (vermenging van het volk van God 

met de wereld). In vs. 15 van de leer van de Nikaloïeten (zgn. geestelijke stand) In vs. 

24 leer van de vrouw Izebel (afgoderij). De derde dwaalleer in dit hoofdstuk.  

 

(Vs. 25) Zij die zich niet hebben laten verleiden, worden opgeroepen vast te houden 

aan wat ze hebben, totdat Hij komt! De oproep: weerstand bieden in de boze dag, 

werd al gedaan in Efeze 6:13. De dag boze dag is aangebroken na de verwerping van 

de Heere Jezus en duurt nog steeds voort. 

 

(Vs. 26) Wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, zal de 

Heere Jezus macht geven over de volken. Dit is de vijfde keer dat in de brief  Thyatira 

geschreven wordt over werken (vs. 19, 19, 22, 23, 26). 

 

(Vs. 27) De Heere Jezus zal hen, dat wil zeggen: de heidenvolken en allen die niet 

willen buigen voor God, hoeden met een ijzeren staf. In Zijn rechtvaardige regering 

zal Hij de macht van al Zijn vijanden en de vijanden van Zijn volk voorgoed 

verbreken, zoals een kruik wordt kapot geslagen. Dan gaat de voorzegging in Ps. 2:8, 
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9 in vervulling (zie verder Openb. 12:5; 19:15). De macht om te oordelen heeft de 

Vader aan de Heere Jezus gegeven (Joh. 5:26, 27). 

 

(Vs. 28) Satan, Lucifer, is door zijn opstand tegen God vanuit de tegenwoordigheid 

van God verwijderd. Als Morgenster, zoon van de dageraad, is hij ter aarde 

geworpen. Vele volken heeft hij overweldigd (Jes. 14:12-14). Zij die leven in een 

steeds duister wordende tijd geeft de Heere Jezus de belofte van de morgenster. Het 

teken dat de Heere Jezus spoedig terugkomt. Petrus beschrijft dat de morgenster 

reeds opgaat in de harten van gelovigen wanneer zij het profetische woord 

onderzoeken (2 Petr. 1:19. De Heere Jezus is de Blinkende Morgenster (Openb. 

22:16). Kort voor het aanbreken van de nieuwe dag is deze ster het duidelijkst 

waarneembaar. Steeds duidelijker worden de aanwijzingen dat de dag waarop de 

Heere Jezus terugkomt niet lang meer op zich laat wachten.  

 

(Vs. 29) Ook voor deze gemeente geldt: wie oren heeft, laat hij horen wat de geest 

tot de gemeente zegt. We leven nu in een tijd waarin het occultisme en de 

satanaanbidding steeds toeneemt en lichamelijke en geestelijke verleiding meer dan 

ooit gepropageerd wordt. 

 

In deze brief zien we de Heere Jezus als de Zoon Die de vrouw oordeelt. Al vele jaren 

bestond de moeder en kind cultus. Tegen Adam en Eva was voorzegd dat eenmaal 

iemand uit het Nageslacht van de vrouw de satan zal overwinnen. Bij de Bӓaldienst 

die Izebel invoerde, had de vrouw een belangrijkere plaats dan de zoon. Deze 

afgoderij heeft de kerk van Rome overgenomen. Zij noemt de vrouw, Maria de 

moeder Gods. En geven haar meer eer dan de Zoon. 

 

 

Verwerking: 

 

1. Wat is vandaag geestelijke hoererij in de gemeente? 

 

2. Wat versta jij onder de diepte van satan leren kennen? 

 

3. Wat hebben wij ontvangen wat we vast moeten houden? 
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4. Waaraan denk jij bij macht hebben over de heidenen? 

 

5. Tot welk einde moeten wij de werken van Hem in acht nemen en welke werken 

zijn dit? 

 

6.  Wanneer de Heere Jezus de kandelaar bij ons heeft weggenomen kan dan de 

morgenster nog wel schijnen in ons hart? 
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Openbaring 3 
 

De vijfde brief: de boodschap aan Sardis  

Openbaring 3:1-6 

 

Sardis was in het verleden de rijke hoofdstad van Lydië. Nu is er slechts een ruïne 

van over. In de tijd dat vanuit de ballingschap een overblijfsel vanuit Babel naar 

Israël terugkeerde, werd de burcht van de stad Sardis belegerd door het leger van 

Cyrus, de koning van Perzie. In de nacht kwam een soldaat, als een dief, de stad 

binnen en kon hij de poort van binnenuit openen, waardoor de stad werd 

ingenomen. Deze gebeurtenis uit de geschiedenis van Sardis gebruikt de Heilige 

Geest om de gemeente te waarschuwen geestelijk waakzaam te zijn. Zodat de 

gemeente niet wordt overmeesterd, zoals vroeger een vijand als een dief in de nacht 

binnensloop. ‘s Nachts slaapt men, en in de slaap lijkt men op een dode, en vindt er 

geen bewuste activiteit plaats. 

 

Deze gemeente werden geen grove zonden, of dwaalleringen verweten. Wel werd 

voortgezet wat in andere gemeenten werd gevonden. Daarbij dreigde het grote 

gevaar dat zij geestelijk in slaap zou vallen. Hoewel zij de naam hadden dat zij 

leefden, was in werkelijkheid het geloof van hen verwaterd tot een dode orthodoxie. 

Het leek een grote verbetering ten opzichte van de gemeente van Thyatira. Van hen 

werd gezegd: u bent dood. Maar dit was slechts schijn. 

 

(Vs. 1) De brief is geadresseerd aan de engel van de gemeente en gericht aan de 

gemeente, nu aan Sardis. Met onmiddellijk daaraan toegevoegd hoe de Heere Jezus 

naar deze gemeente kijkt. ‘Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God heeft en de 

zeven sterren. Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u 

bent dood’. Een indringende conclusie. De zeven Geesten dwz. de volheid van de 

Heilige Geest, zoals genoemd in Jesaja 11:1, de Geest die op de Heere Jezus was, de 

Geest van raad en sterkte, de Geest van wijsheid en verstand en de Geest van kennis 
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en vreze van de Heere. De Geest van God ziet zowel “het uiterlijk” van een mens als 

doorgrond “zijn innerlijk”, het hart (Ps. 139:7; vgl. Openb. 1:4; 3:1; 4:5; 5:6). 

 

(Vs. 2) De gelovigen van deze gemeente werden opgeroepen waakzaam te zijn en 

het overige, wat dreigde te sterven, te versterken. Hun geestelijk leven was dood, 

hoewel het wel de schijn had dat het leefde. Was men echter niet waakzaam, dan 

had dit voor henzelf en anderen gevolgen. Hun werken werden niet vol, volledig, 

bevonden voor God. Johannes de Doper predikte: brengt dan vruchten voort die 

beantwoorden aan de bekering. De geestelijke werken, de vruchten van de bekering, 

werden in Sardis gemist (vgl. Matt. 3:8; Gal. 5:22). Als de bodem geschikt is om zaad 

op te nemen, ontkiemt het zaad en brengt het vrucht voort. Een plant heeft daarbij 

water nodig en dient eventueel gesnoeid te worden. Dit werk verricht de Landman 

met Zijn arbeiders(Joh. 15:1, 2, 4, 5, 8, 16; Matt. 13:18-23). 

 

(Vs. 3) Aan hen de dringende oproep eraan terug te denken hoe zij het Woord 

hebben ontvangen en gehoord. Dit Woord moesten zij vasthouden en ze moesten 

zich bekeren van uiterlijke schijn; van de naam te hebben dat men leefde, terwijl zij 

zich gedroegen als doden. Er was geen enkele geestelijke activiteit in hun midden. 

Wanneer zij niet waakzaam waren, zou de Heere Jezus plotseling bij hen komen. 

Zoals een dief te voren niet aankondigt dat hij komt inbreken, zo zou de Heere Jezus 

bij hen komen op een tijdstip dat ze het absoluut niet hadden verwacht. Hierbij de 

link naar de geschiedenis van de nachtelijke inname van de stad. 

 

(Vs. 4) In Sardis zijn nog enkele personen (namen) die zich niet bevlekt hebben, met 

datgene wat algemeen heerste in deze gemeente (geestelijke dorheid en geen 

geestelijk leven). Aan deze getrouwen is het vooruitzicht gegeven met Hem, de 

Heere Jezus, in witte kleren te wandelen (niet in een wit doodskleed te liggen). Witte 

kleren spreken van de rechtvaardige daden van de gelovigen (19:8). Zij zijn het 

waardig, omdat zij gehoor hebben gegeven aan de opdracht van de Heere Jezus. 

 

(Vs. 5) Wie overwint! Het is heel persoonlijk, zal bekleed worden met het kleed van 

Christus. God zal zichtbaar maken hoe iemands wandel is geweest. Of hij met God 

wandelde en dit liet zien door zijn of haar gedrag. Wanneer zij niet slechts ‘de naam 

te hebben dat ze leven’, maar een levende relatie met God hebben, zal Hij hun naam 

beslist niet uitwissen uit het boek des levens (Fil. 4:3; Openb. 3:5; 13:8; 17:8; 20:12, 
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15). We kennen nog diverse boeken van God. Het boek waarin de namen van de 

levenden zijn opgeschreven (Ex. 32:32; Ps. 69:29; 139: 16; Jes. 4:3). Het boek des 

levens van het Lam (Openb. 13:8; 21:27). Het gedenkboek, dat God heeft geschreven 

ten goede van hen die de Heere vrezen en Zijn naam in ere houden (Mal. 3:16). In 

een ander boek staan de werken, al de zonden van ongelovigen, nauwkeurig 

vermeld (Openb. 20:12). Je kunt je verblijden wanneer jouw naam opgetekend is in 

de hemel (Luk. 10:20; Hebr. 12:23). Maar allen die in de aarde geschreven zijn, 

worden verlaten (Jer. 17:13, vgl. Ezech. 13:9; Dan. 12:1). 

 

Je naam is niet alleen opgeschreven; de Heere Jezus zal de naam van de overwinnaar 

belijden voor Zijn Vader en voor Zijn engelen. Zoals in alle brieven, de laatste 

oproep: ‘Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt’. 

 

 

Verwerking 

 

1. Heb jij de naam dat je leeft, of de naam dat je dood bent? 

 

2. Hoe kun je waakzaam blijven / worden? 

 

3. Hoe kun je anderen versterken? 

 

 4. Wat ontbreekt er aan jouw werken? 

 

5. Houd jij vast aan Gods Woord, of aan een aangeleerd gebod van mensen (Jes. 

29:13, 14). 

 

6. Waarin staat jouw naam geschreven? 
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De zesde brief: de boodschap aan Filadelfia  

Openbaring 3:7-13 

 

De stad Filadelfia heet nu Alashehir (= stad van God). Deze stad is gesticht door de 

Griekse koning Attalus Philadelphus. Filadelfia betekent broederliefde. 

Ook deze gemeente leefde in moeilijke omstandigheden; er dreigde een grote 

verzoeking. Van hen worden alleen positieve dingen opgesomd. In tegenstelling tot 

de gemeente van Sardis die de naam had te leven, was in Filadelfia geestelijke 

kracht. Het was de enige gemeente van wie gezegd wordt dat zij kracht heeft. 

Hoewel deze klein was. Hier was geen gevaar voor een dief die zou inbreken. Aan 

hen was een geopende deur gegeven. 

 

(Vs. 7) Ook deze brief is geadresseerd aan de engel van de gemeente en gericht aan 

de gemeente; nu aan Filadelfia. Aan hen schrijft de Heere als de Heilige, de 

Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit 

en niemand opent.  

Wanneer er broederliefde in een gemeente is, en liefde ten opzichte van allen, kan 

Gods kracht, in menselijke zwakheid werken. De Heere Jezus is de Heilige. Hij leefde 

volledig toegewijd aan God. Heilig betekent ook afgezonderd van alle verkeerde 

dingen. Zij begrepen dat heiliging een sieraad is voor Gods huis (Ps. 93:5). De Heere 

Jezus is de Waarheid. Alles wat Hij zei, was waar. God wil dat gelovigen echt zijn en 

geen dubbel leven leiden. De sleutel van David was de sleutel van het huis van David. 

Met een sleutel opent men deuren. De Heere Jezus heeft de sleutel waardoor men 

het huis van God en de tempel van God, de woonplaats van God in de Geest, dat is 

de hemel, kan binnengaan. De farizeeërs hadden de sleutel van de kennis 

weggenomen; Zelf waren zij niet binnen gegaan en verhinderden anderen binnen te 

gaan (Luk. 11:52). In Jes. 22:22 wordt Sebna, de hofmaarschalk, die over het 

koninklijk paleis was aangesteld, vervangen door Eljakim. Hij ontving de sleutel van 

het huis van David. De Heere Jezus is de Zoon van David. Hij heeft de sleutel om te 

openen en te sluiten. De sleutel om binnen te gaan is: bekering tot God en geloof in 

de Heere Jezus. 

 

(Vs. 8) Hij kende de werken van hen persoonlijk en gemeenschappelijk, schatte deze 

op de juiste wijze in, en sprak er Zijn waardering over uit. Ook gaf de Heere Jezus een 

geopende deur. Door een geopende deur kun je in een ander vertrek kijken en je 
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kunt erdoor naar binnen gaan. God gaf aan alle mensen de kans voordat de 

zondvloed kwam om de ark binnen te gaan, totdat Hij op Zijn tijd de deur sloot (Gen. 

7:16). God gaf en geeft nog steeds open deuren om de boodschap van Hem door te 

geven (Kol. 4:3; 1 Kor. 16:9; 2 Kor. 2:12).  

Hoewel de gelovigen in Filadelfia weinig kracht hadden, hebben zij Zijn Woord in 

acht genomen. Ze handelden naar wat Hij hun geleerd had en hebben, in 

tegenstelling tot anderen, Zijn Naam niet verloochend. Zij leefden in de verwachting 

dat de Heere Jezus elk moment terug kon komen. 

 

(Vs. 9) In Filadelfia waren er enigen uit de synagoge, een leerhuis, die zeiden dat zij 

Joden zijn, dwz. Godlovers. Het waren echter leugenaars; zij brachten leringen van 

de satan. De dag zou komen dat zij voor de ogen van de getrouwen ontmaskerd 

worden en moeten erkennen dat de Heere Jezus hen, de ware gelovigen, liefheeft. 

 

(Vs. 10) De gemeente in Filadelfia heeft niet alleen het Woord van God in acht 

genomen. Zij hebben ook het woord bewaard om te volharden zoals de Heere Jezus 

volhardde. Zij zijn het die, zoals in de gelijkenis van het zaad, het zaad wat in goede 

aarde is gevallen, die het Woord hebben gehoord; die het in een oprecht en goed 

hart vasthouden (bewaren) en in volharding vrucht voortbrengen (Luk. 8:15). De 

Heere Jezus beloofde dat Hij hen zou bewaren voor het uur van verzoeking welke 

over heel de aarde zal komen. Bewaren voor wil zeggen -  er niet in komen. Hun 

werd voorzegd dat er een vreselijke tijd komt waarin de verzoeker, satan, wereldwijd 

de mensen ten val tracht te brengen. Wat zij en andere gelovigen ook mee zullen 

maken, hoe vreselijk het kan zijn, die tijd waarop de Heere Jezus hier duidt, deze 

verschrikkelijke tijd, die maakt de gemeente op aarde niet mee. 

 

(Vs. 11) De Heere Jezus wijst hen op Zijn spoedige komst. Intussen is het belangrijk 

om datgene wat Hij hen gegeven heeft, vast te houden, zodat zij als overwinnaars 

hun kroon kunnen ontvangen. 

 

(Vs. 12) De overwinnaars zal Hij tot een zuil maken, een pilaar in de tempel van God. 

De tempel van Salomo rustte op twee pilaren: Jachin = Hij richt op; en Boaz = Hij is 

onze kracht (1 Kon. 7:21; 1 Tim. 3:15). Met andere woorden: nu hebben deze 

gelovigen weinig kracht. Zij die leven in afhankelijkheid en gehoorzaamheid aan 

Hem, zal Hij hen op Zijn tijd, in Zijn tempel een bijzondere positie geven waardoor de 
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kracht van God alom zichtbaar wordt. Bovendien ontvangen zij een drievoudige 

naam: (1) Hij zal op hen schrijven de Naam van God; (2) En de naam van de stad van 

Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn? God vandaan; 

(3) En Mijn nieuwe Naam.  

 

(Vs. 13) Ook deze brief sluit af met de oproep: ‘Wie oren heeft, laat hij horen wat de 

Geest tot de gemeenten zegt’. 

 

 

Verwerking: 

 

1. Waardoor blijkt dat jij gebruik maakt van een open deur die God geeft? 

 

2. Toont jouw persoonlijk leven, of dat van de plaatselijke geloofsgemeenschap het 

karakter van Filadelfia? 

 

3. Waarin volhard jij? 

 

4. Geloof jij dat de Heere Jezus spoedig komt? Waaruit blijkt dit? 

 

5. Wat heb jij waarvan je weet: dit moet ik vasthouden? 

 

6. Het opgeschreven zijn in Sion, is dit hetzelfde als het opgeschreven zijn van de 

Naam van Mijn God en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem? 

(vgl. Ps. 87:6; Openb. 3:12) 

 

 

De zevende brief: de boodschap aan Laodicea  

Openbaring 3:14-22 

 

De stad Laodicea was omgeven door warmwaterbronnen, waarin men zich heerlijk 

kon baden. Wanneer dit water in de stad werd aangevoerd, was het lauw en daarom 

niet geschikt om als warm water gebruikt te worden. Het was echter te warm om 

zich er mee te verfrissen. Voor beiden was het ongeschikt. Hiermee werd de 

geestelijke toestand van deze gemeente vergeleken. Deze stad was ook bekend om 
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de ogenzalf, die bereid werd uit phrygische poeder. Met dit geneesmiddel in de 

vorm van een staaf, bestreek men de ogen. De Heere Jezus roept hen op Zijn 

ogenzalf te gebruiken om met geestelijke ogen goed te kunnen zien. 

Laodicea betekent: recht van het volk. Zij begrepen echter niet dat God recht had op 

heel hun leven. 

 

(Vs. 14) De brief is geadresseerd aan de engel van de gemeente en gericht aan de 

gemeente, nu aan Laodicea. Aan hen schrijft de Heere Jezus als de Amen, na de 

beschrijving van de toestand van de gemeente volgt er geen brief meer aan een 

andere gemeente. De Heere Jezus is de getrouwe en waarachtige getuige. Te 

midden van zoveel ontrouw van de gemeente, blijft Hij getrouw. Hij, de Heere Jezus, 

is ook het begin van Gods schepping (vgl. Spr. 8:22). Dat wil niet zeggen: het eerste 

door God geschapen, maar Hij is de oorsprong van alle dingen. Zowel van de eerste 

schepping (Joh. 1:3; Kol. 1:16-18; Hebr. 1:2), als van de nieuwe schepping (vgl. 

Openb. 21:1, 5 22:13; 2 Kor. 5:17; Gal. 6:15; Efz. 2:10; Jak. 1:18). 

 

(Vs. 15) Hij kende hun werken, en wist dat zij nog heet nog koud waren. Waren ze 

maar één van beiden, dan waren zij ergens geschikt voor. 

 

(Vs. 16) Omdat hun geestelijke toestand lauw is, dus niet koud nog heet, zal Hij hen 

uit Zijn mond spuwen. Jeremia zegt over Moab: vervloekt is hij die het werk voor de 

Heere met lauwheid verricht (Jer. 48:10). De Heere Jezus ziet en beoordeelt de 

werken van deze gemeente in hun geheel en zal hen uitspuwen. Dit wil zeggen: met 

afkeer er afstand van doen. 

 

(Vs. 17) De vorige gemeente, Filadelfia, was klein en nietig. Dit was zij zich ook 

bewust. De gemeente van Laodicea zegt van zichzelf dat zij rijk en verrijkt is. Zij 

hadden aan niets gebrek. In hun hoogmoed meenden zij dat ze juist uitstekende 

christenen waren. Maar ze beseften hun geestelijke ellende niet. Daarom wachtte 

hun een ellendige toekomst, en waren zij beklagenswaardig. Maatschappelijk waren 

zij mogelijk rijk, maar in geestelijk opzicht waren zij arm. Bovendien waren zij blind 

voor hun toestand en beseften zij niet dat zij naakt voor God stonden. 

 

(Vs. 18) De Heere Jezus geeft hen ernstige de raad om, van Hem, goud gelouterd 

door het vuur te kopen (gelouterd goud spreekt van goddelijke gerechtigheid dat in 
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de smeltkroes naar Gods maatstaf zuiver is) en niet langer een eigen gerechtigheid 

op te bouwen. Wanneer deze menselijke gerechtigheid door God wordt beproefd, 

zal blijken dat dit de toets van Zijn oordeel over hen niet kan doorstaan. Je kunt Zijn 

gerechtigheid kopen zonder geld, door als een berouwvolle zondaar je tot God te 

wenden en genade te vragen. Dit kost je wel jezelf, je eigen ego! (vgl. Jes. 55:1-7). 

Ben je gehoorzaam, dan wil God je rijk maken. De rijke dwaas en de rijke jongeling 

beseften beide niet dat ze heel arm waren (Luk. 12:13-21; 18:18-27). 

Daarbij gaf de Heere Jezus aan de gemeente de raad witte kleren te kopen. Deze 

kleren spreken van de rechtvaardige daden die God na bekering en het ontvangen 

van een nieuw leven, werkt in gelovigen (Openb. 19:8). Menselijke rechtvaardige 

daden zijn (voor God) als een bezoedeld kleed (Jes. 64:6). Daarmee kan men de 

naaktheid voor God niet bedekken. Hij wil dat mensen erkennen, dat zonde 

scheiding maakt tussen God en hen. Hij wil hen bekleden met klederen van het heil. 

Dit kostte wel het bloed van Christus (Gen. 3:7, 21; Jes. 59:1, 2; 61:10). Na de 

zondeval gaf God de mens het schaamtegevoel om hen te confronteren met dat hun 

zonden hen scheidde van de Heilige God. Mensen kunnen hun zonden trachten te 

verbergen, evenals Adam en Eva, maar voor God valt niets te verbergen. Deze 

gemeente zag hun eigen zonden niet meer. Daarom was genezing nodig van hun 

geestelijke ogen. Hiervoor is de zalving met de Heilige Geest nodig (2 Kor. 2:21, 22; 1 

Joh. 2:21, 27). Door de Heilige Geest kan en wil God verlichte ogen van het hart 

geven om dingen te zien, zoals God ze ziet (Efz. 1:18). 

 

(Vs. 19). Uit liefde wijst de Heere Jezus hen terecht en bestraft Hij hen en ook ons. 

Dit is de laatste keer dat er over liefde in de Bijbel wordt geschreven. Hij roept op 

om ijverig te zijn en zich te bekeren; Hun lauwheid van zich af te werpen, de ernst 

van hun situatie eerlijk onder ogen te zien, te breken met deze levensstijl en zich 

met berouw over hun zonden tot God te wenden. 

 

(Vs. 20) Aan de gemeente van Filadelfia was een geopende deur gegeven. Bij de 

gemeente van Laodicea stond de Heere Jezus buiten. Hij klopt echter op de deur, in 

de verwachting dat er iemand, mogelijk een enkeling, gehoor geeft aan Zijn stem. En 

de deur van het hart voor Hem opent. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de mens. 

God breekt niet in als een dief om te stelen (vgl. vs. 3). Hij wil graag binnenkomen in 

het hart en leven van de enkeling in de gemeente, om maaltijd met hem of haar te 

houden en gemeenschap met hem te hebben. 
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(Vs. 21) De overwinnaar wacht een ereplaats bij Hem. Hij zal zitten met Hem op Zijn 

troon. De troon spreekt van de regering over alle dingen die God in de handen van 

Christus zal geven. Daarin zullen de heiligen met Hem delen (Dan. 7:27; Openb. 

20:4). Dit is de enige brief waarin de Heere Jezus wijst op Zichzelf Die overwonnen 

heeft. In eigen kracht kan niemand overwinnen. In Christus is een gelovige meer dan 

een overwinnaar (Rom. 8:37). (een Gr. hupernikoomen = een superoverwinnaar). 

 

(Vs. 22). Tot slot de vraag: ‘Wie oren heeft, laat Hij horen wat de Geest tot de 

gemeenten zegt’. Een persoonlijke oproep die voor de plaatselijke gemeente is 

bestemd en voor de gemeenten van God wereldwijd, in alle tijden. 
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Verwerking 

 

1. Is de Heere Jezus geschapen door God? 

 

2. Hoe zie jij jezelf? Als iemand die warm loopt in dienst voor Heere? Of laat het je 

koud? Of zeg je: “Ik schaar mij onder geen van deze groepen?” 

 

3. Waaruit bestaat jouw rijkdom? 

 

4. Waaraan heb jij gebrek? 

 

5. Hoe ziet God jou: naakt of bekleed? 

 

6. Waarvoor heeft God jouw ogen geopend? 

 

7 Besef jij dat God je liefheeft en waarom Hij je uit liefde tuchtigt? 

 

8. Staat de Heere Jezus centraal in jouw leven en in de plaatselijke 

geloofsgemeenschap, waarvan je deel uitmaakt? 

 

9. Wat betekent, maaltijd houden, gemeenschap hebben met de Heere Jezus, voor 

jou? 

 

10. Voel jij je altijd een verliezer, of behaal je ook overwinningen? 

 

11. Wat betekent: zitten met Hem op Zijn troon?  
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DEEL 3 
 

Wat na deze geschieden zal  
Openbaring 4-22  

 

 

Openbaring 4 
 
In Openbaring 2 en 3 zagen we de profetische geschiedenis van de gemeente. In 

Openbaring 3:10 hebben we gelezen dat de gemeente bewaard wordt voor het uur 

van de verzoeking, de Grote Verdrukking die over heel de aarde komt. In Openbaring 

4 en 5 zien we deze gelovigen in de hemel. Zij omringen de troon en aanbidden en 

dienen Hem Die op de troon zit. Zij hebben begrip voor Zijn heerlijkheid in de 

schepping en Zijn regering over de aarde. Na deze twee hoofdstukken wordt de 

grote toorn van het Lam, die over de aarde komt, beschreven: de oordelen die van 

deze troon uitgaan (Openb. 6:16, 17). 

 

De lof van de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren (vs. 1-11) 

 

(Vs. 1) Nadat Johannes eerder zag hoe de gemeente gedurende ca. tweeduizend jaar 

gefaald heeft in haar verantwoordelijkheid, krijgt hij te zien wat er in de hemel 

gebeurd. Hij ziet de heiligen rondom de troon als priesters God aanbidden en met 

Hem als koningen heersen (Openb. 1:6; 1 Petr. 1:5, 9). De stem die hij hoort, wordt 

niet op aarde gehoord. Er is een deur geopend in de hemel en de stem spreekt daar 

vandaan. Deze stem had Johannes al eerder gehoord (Openb. 1:10). Vervolgens 

wordt hij uitgenodigd om doormiddel van dit visioen naar de hemel te komen en 

vandaar uit de dingen te bezien die op de aarde gaan gebeuren. 

 

(Vs. 2) Onmiddellijk was Johannes in de geest. Dwz. door de Heilige Geest was hij 

geschikt om de dingen te aanschouwen die hem getoond werden. Hij ziet een troon 
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en Hem Die er op zit. In symbolische taal wordt de heerlijkheid van God beschreven 

zoals deze te zien is in de Heere Jezus. En God de Vader heeft Hem het oordeel 

gegeven (Joh. 5:22, 26, 27). De troon spreekt van de regering van God en is de zetel 

en openbaring van het rechtvaardig bestuur in het oordeel van God (Ps. 9:8; 89:15; 

97:2). 

 

Vs. 3) Zijn heerlijkheid wordt voorgesteld als een jaspis en sardiussteen. Er is een 

heerlijkheid van God die niet gezien kan worden en er is een heerlijkheid die gezien 

kan worden en de gemeente geschonken wordt. Hoewel er een oneindige afstand is 

tussen God en de meest bevoorrechte schepsels (Joh. 17:22; Rom. 5:11). Immers 

God bewoont een ontoegankelijk licht en kan niet worden gezien (1 Tim. 6:16). In 

Openb. 21:11, 18, 19 wordt de gemeente, de bruid, de vrouw van het Lam, ook 

voorgesteld als een jaspissteen. De bruid bezit dan de heerlijkheid van God en is voor 

eeuwig verbonden met Christus. De borsttas van de hogepriester was opgevuld met 

een edelsteenvulling. De jaspissteen, vertegenwoordigde de stam van Benjamin, en 

de sardiussteen, vertegenwoordigde de stam van Ruben. De oudste en de jongste 

zoon van Jakob. God (Ex. 28:17, 20; 39:13). De jaspis is zeer waarschijnlijk de 

diamant of briljant, de mooiste van de edelstenen, die prachtige lichtkleuren 

weerkaatst. De sardiussteen heeft de kleur van rood duivenbloed en herinnert ons 

aan het bloed van Christus. 

 

Rondom de troon was een regenboog, een beeld van de trouw van God t.a.v. de 

aarde en haar bewoners. Van het verbond dat Hij sloot waarbij Hij beloofde dat de 

aarde nooit meer door water zou vergaan (Gen. 9:8-17; vgl. Ezech. 1:28). In Openb. 

11:19 wordt de ark van het verbond gezien in de hemel. Dan symboliseert het de 

trouw van God t.a.v. het volk Israël. De regenboog heeft de kleur van een 

smaragdsteen. Dit was de steen die in de borstlap de stam van Juda symboliseerde. 

De trouw van God wordt gezien in de ‘Spruit’ van Juda, de Heere Jezus. Gedurende 

de vreselijke oordelen die over de aarde komen, zal de trouw de grondslag van God 

zijn. De groene kleur is de kleur van het loof en het kruid van de aarde. Zo is de troon 

van Gods regering verbonden met het verbond met de aardse schepping om deze 

beschutten tegen het kwaad tijdens de ‘Grote Verdrukking’ en haar Zijn 

goedertierenheid zal tonen wanneer Hij plaats neemt op de troon van David (Spr. 

20:28; Jes. 16:5). In de jaspissteen zien we God die licht is (1 Joh. 1:5); In de 
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sardiussteen God die liefde is (1Joh. 4:8); In de smaragdsteen de God die trouw is (Ps. 

89:3, 6, 9, 15, 25, 34, 38, 50). 

 

(Vs. 4) Rondom de troon waren vierentwintig tronen en op die tronen zaten 

vierentwintig oudsten. Vierentwintig is het getal van de priesterklasse in verband 

met Gods regering die Hem afwisselend, voortdurend, dient. Zij stellen de heiligen, 

de gelovigen, voor die voor God gekocht zijn uit elke taal en het bloed van Jezus, 

vanaf de rechtvaardige Abel tot de laatste die toegevoegd wordt tot de Gemeente. 

In 1 Kron. 24:7-19 vinden we de instelling van de vierentwintig priesterorden met elk 

een opperpriester. In Openbaring stellen zij de heiligen voor die bij de komst van de 

Heer Jezus worden opgenomen in de hemel. De heiligen zowel van Adam tot de 

Pinksterdag, als van de Pinksterdag tot de dag dat de gelovigen worden opgenomen 

de Heere tegemoet in de lucht. Hier niet in karakter van de bruid van Christus, dat is 

de gemeente, maar als koningen en priesters, dat zijn alle heiligen. In Openbaring 4 

en 5 wordt ons getoond welke bijzondere plaats zij in de hemel innemen. Daarna 

ontmoeten we hen telkens in de hemel gedurende de oordelen die over de aarde 

komen om ons de verzekering te geven dat zij bij Hem, in een plaatst van rust, zijn 

(7:13; 11:16; 14:3; 19:4). Wanneer Christus vanuit de hemel komt om het vrederijk 

op aarde te stichten, is Hij vergezeld van deze hemelse heiligen. Vanaf Openbaring 4 

omringen zij de troon van God terwijl bliksemstralen en stemmen en donderslagen 

van de troon uitgaan. Alles wat gebeurd verschrikt hen niet. Zij brengen voortdurend 

lof en dank aan God. Deze heiligen hebben het kenmerk van oudsten, dwz. wijsheid 

en verstand kenmerkt hen (1Tim. 3:1-7; 1Petr. 5:1-4). Zij zijn gekleed in witte 

klederen; reinheid en heiligheid is hun sieraad. Hun rechtvaardige daden worden 

zichtbaar (6:11; 19:8). 

Op hun hoofden hebben zij gouden kronen. Hun koninklijke waardigheid is 

verbonden met goddelijke gerechtigheid (Ps. 21:5). 

 

(Vs. 5) Nu, in de genadetijd, kunnen mensen naderen tot de genade troon (Hebr. 

4:16). Straks gaan er in de regering van God oordelen van deze troon uit, en is het 

geen genade troon meer, maar een oordeelstroon. En gaan er bliksemstralen, 

stemmen en donderslagen vanuit. Bliksemstralen wil zeggen: onverwachte en 

plotselinge oordelen (Matth. 24:27; Ps. 18:15; 97:4; 114:6; Ezech.1:13; Nahum 2:4). 

Stemmen: het machtig roepen van God dat men wel moet horen, en waartegen niets 

en niemand zich kan verzetten (Job 37:2; Ps. 29:3-9; 46:7; 68:34; Ezech. 1:24). 
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Donderslagen: de majesteit van God in Zijn regering die dood en verderf openbaart 

(1Sam. 2:10; 7:10). 

Samen zijn dit schrikaanjagende tekenen van de Goddelijk majesteit en kracht in het 

oordeel (Ex. 19:16; 20:28; Ps. 29:3,4; 77:19; Jes. 29:6; 30:30; Openb. 8:5; 11:19; 

16:18). 

Voor de troon branden zeven vurige fakkels, dit zijn de zeven geesten van God. De 

volheid van de Geest om voor God in het licht te brengen en te verteren alles wat 

niet met de regering van God verenigbaar is. Het is de Geest van uitbranding (Jes. 

4:4; 66:15, 16; Matth. 3:12; 2 Thess. 1:8; vgl. 11:2). 

 

(Vs. 6) Voor de troon was een glazen zee, als kristal. In tegenstelling met het water 

en het wassen, het reinigen van de handen en voeten in de koperen zee, een glazen 

zee waar men zich in kan spiegelen (het wasvat Ex. 30:17-21). De heiligen zitten rond 

de troon, zonder vlek of rimpel, zonder beschaming of vrees. 

In het midden van de troon en rondom de troon waren vier dieren vol ogen: van 

voor en van achteren. Vol ogen wil zeggen: niets ontgaat hen, zoals de ogen van de 

Heere die de hele aarde doorlopen (2 Kron. 16:9; Zach. 3:9; 4:10). De dieren tonen 

het kenmerk waarmee het Goddelijk oordeel 

vanaf de troon zal worden uitgevoerd (vgl. 

Ezech. 1 en 10). Het zijn symbolisch de 

oversten van de vier delen van de bezielde 

schepping. De mens, de wilde dieren, de 

tamme dieren en de vogels in de lucht. Het 

karakter van deze dieren, de cherubs, zien 

we ook in Ezechiël 1:22 en Ezechiël 10. Bij 

elke cherub was daar een rad, dat vooruit 

draaide. De klok van God, het raderwerk van 

Zijn regering, draait vooruit. Ook daar zijn de 

cherubs vol ogen. In Genesis 3 zien we 

cherubs die met een vlammend zwaard de 

toegang tot de hof van Eden bewaren. In 

Exodus 25:18-22 vinden we hen boven het 

verzoendeksel en richten zij hun blikken naar 

binnen en niet naar de zondaars. Ook niet in 

de ark. Zij kijken naar het verzoendeksel; 
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Naar het bloed dat hierop gesprenkeld was. In de tempel van Salomo is de stand van 

de cherubs gewijzigd. Zij zien niet meer naar binnen, maar naar buiten (2 Kron. 3:13). 

De tijd van Salomo is een afschaduwing van de regering van de Heere Jezus op aarde 

tijdens het vrederijk. Zegen en goedertierenheid zal dan van de Heere op aarde 

neerdalen. In de toekomstige tempel in het zgn. Messiaanse vrederijk zien we dat de 

muren van het tempelhuis aan de binnenzijde zijn bekleed met houten schotten. Op 

deze schotten zijn cherubs afgebeeld met een mensengezicht en met het gezicht van 

een leeuw. Naast elk schot hangt een schot met daarop een palmtak afgebeeld. Dus 

de leeuw en het mensen gezicht kijken beide naar een palmtak. Hiermee wordt in de 

toekomstige tempel het inzicht en de kracht van de overwinning uitgebeeld, die de 

Heere Jezus heeft behaald (Ezech. 41:15-24). 

In Ezech. 10:14 zijn de cherubijnen werktuigen van het oordeel dat over Israël en de 

volken komt, omdat zij de genade verworpen hebben. Op deze wijze worden zij ook 

in het boek Openbaring gezien. Serafs zijn waarschijnlijk de engelen die als dienende 

geesten worden uitgezonden ten behoeve van hen die het heil beërven en zielen in 

het paradijs brengen (Hebr. 1:14; Luk. 16:22). 

 

(Vs. 7) Het eerste dier, of levend wezen, was een leeuw gelijk, het symbool van 

kracht en majesteit. Het tweede was een kalf gelijk, een symbool van geduldige 

volharding. Het derde was een mens gelijk, een symbool van verstand en inzicht. Het 

vierde een arend, een symbool van snelheid. Samen stellen deze beelden ons voor 

de kracht, de volharding, het verstand en de snelheid waarmee God Zijn oordelen 

over de aarde zal uitvoeren. 

 

(Vs. 8) De vier dieren waren niet alleen vol ogen, zij hadden elk ook zes vleugels. Dit 

toont de bovennatuurlijke snelheid waarmee de oordelen komen. Deze wezens 

hebben geen rust. Voortdurend, dag en nacht, zeggen zij: “Heilig, heilig, heilig Heere 

God de Almachtige, die was, die is en die komt. Hij is de Eeuwige.” Zij prijzen de 

volkomen heiligheid van God, die niets onreins in Zijn tegenwoordigheid kan dulden. 

Zijn heiligheid is het uitgangspunt van het oordeel. 

 

(Vs. 9) De vier dieren, de levende wezens brengen eer en dank aan Hem die leeft tot 

in alle eeuwigheid.  
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(Vs. 10) Als de hemelse heiligen zien en horen dat de vier dieren heerlijkheid en eer 

geven aan Hem die op de troon zit en die leeft tot in alle eeuwigheid, verlaten zij de 

troon. De oordelen die kwamen, konden hen niet bewegen de troon te verlaten. Nu 

zij echter dit zagen en hoorden, wierpen zij zich neer voor Hem Die op de troon zat 

en aanbaden Hem Die eeuwig leeft in alle eeuwigheid. In een diep gevoel van hun 

onwaardigheid wierpen zij hun kronen voor de troon. 

 

(Vs. 11) En zeiden: “U bent waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, en eer en de 

kracht, want U hebt alle dingen geschapen en door Uw wil bestaan zij.” Zij geven 

God de eer als Schepper en Bestuurder van alle dingen. In Openbaring 5 prijzen zij 

Hem als het Lam. 

 

 

Verwerking: 

 

1. Waarom moeten de dingen geschieden die in de volgende hoofdstukken 

beschreven worden?  

 

2. Waarom maakt God Zijn plannen bekend voor Zijn handelen met de aarde en de 

mensen? 

 

3. Raken dingen jou die God je laat zien?  

 

4. Zie je de samenhang tussen de liefde van God en Zijn heiligheid in de oordelen? 

 

5. Hoe zie jij het priesterschap en koningschap van de gelovigen nu en straks? 

 

6. Ben jij nu al een aanbidder van God? 

 

7. Zou jij God een kroon kunnen aanbieden? 
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Openbaring 5 
 

We zien in dit gedeelte de Heere Jezus op de troon Die als het geslachte Lam 

verzoening tot stand heeft gebracht. De heiligen die de troon omringen, aanbidden 

God met geestelijk inzicht. Zij hebben begrip van Zijn heerlijkheid en oordelen, die in 

Zijn regering over de aarde komen. 

 

De boekrol met de zeven zegels (vs. 1-5) 

 

(Vs. 1) Johannes ziet in de rechterhand van God, Die op de troon zit, een boekrol. 

Een boekrol was in de oudheid een koopbrief of een eigendomsbewijs. De Heere 

Jezus heeft als Erfgenaam en Verlosser het eigendomsrecht op de schepping. De 

boekrol beschrijft de oordelen die nodig zijn om de aarde te reinigen en de manier 

waarop God dit doet. Het beschrijft het eindgericht van deze wereld, de zegen voor 

en vernieuwing van de schepping, en de verheerlijking van God en van het Lam. De 

boekrol is van binnen en van buiten beschreven en verzegeld met zeven zegels. 

Gewoonlijk werd een boekrol aan één zijde beschreven. Mogelijk betekent dit dat de 

boekrol twee delen heeft. Deel 1: hfdst. 6-11 de zeven zegels en de zeven bazuinen. 

En deel twee: de details, de twee beesten, Israël, en de zeven schalen hfdst. 12-19. 

 

(Vs. 2) Een sterke engel roept: “Wie is waardig de boekrol te open en zijn zegel te 

verbreken?” 

 

(Vs. 3) Het bleek dat er niemand was, zowel in de hemel als op de aarde, die de 

boekrol kon openen of hem kon inzien. 

 

(Vs. 4) Johannes huilde erg, omdat er niemand bevonden was, die waardig bevonden 

werd om deze boekrol te openen of in te zien. 

 

(Vs. 5) Een van de vierentwintig ouderlingen zei tegen Johannes: “Huil maar niet! Zie 

de Leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen”. Dankzij Zijn 
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overwinning is Hij bevoegd de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. 

De Heere Jezus, als God de oorsprong van alle dingen en als Mens uit het geslacht 

van David, vertoont zich vol kracht en majesteit. Als God en Mens en als Israëliet 

heeft Hij op het kruis de overwinning behaald over de zonde, de dood en de duivel. 

Ook In Psalm 2 zien we de Heere Jezus als Mens, als de Messias, als Israëliet en als 

Zoon van God het oordeel over Zijn vijanden voltrekken. 

 

Het Lam opent de boekrol (vs. 6-14) 

 

(Vs. 6) In plaats dat Johannes een verschijning ziet van een leeuw, het symbool van 

kracht, ziet hij een Lam als geslacht. Een symbool van zwakheid. Een dier wat als een 

offer werd gedood (vgl. Jes. 53:7). Opmerkelijk is dat het dier niet dood is, maar 

staat. Dus leeft. Het Lam bezit volmaakte macht en volmaakte wijsheid en inzicht, 

gesymboliseerd in zeven horens en zeven ogen. Hij heeft die macht zowel in de 

hemel als op aarde (Matt. 28:18; Joh. 5:26, 27). De Heere Jezus is degene die alle 

plannen van God uitvoerde en uitvoert. Zowel in het redden van mensen door Zijn 

dood, als in het oordelen. Hij kan vergeving van zonden schenken en zal alle dingen 

herstellen wanneer Hij gaat regeren. De zeven ogen zijn de zeven Geesten van God 

die uitgezonden zijn over de hele aarde. Wat de Heere Jezus doet, doet Hij door de 

kracht van de Heilige Geest. 

 

(Vs. 7) Hij, de Heere Jezus, het Lam, neemt het boek uit de rechterhand van Hem Die 

op de troon zit. Dat is God. Uit het vervolg blijkt dat dit het boek is waarin de 

oordelen staan beschreven die God in Zijn regering met de aarde en de mensen ten 

uitvoer brengt. De Heere God, de Almachtige, zit op de troon. Het Lam, de Heere 

Jezus, staat te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de 

ouderlingen. 

 

(Vs. 8) Als de Heere Jezus het boek in ontvangst heeft genomen, komt er beweging 

in de hemel. De vier dieren die om de troon heen waren (4:6) en de vierentwintig 

ouderlingen die op vierentwintig tronen zaten (4:4), werpen zich voor het Lam neer. 

Vanaf het moment dat de oordelen over de aarde worden uitgestort, brengen de 

heiligen in de hemel de Heere Jezus hun aanbidding. Elk heeft een 

muziekinstrument: een harp of citer. En een schaal vol reukwerk. Dit reukwerk 

symboliseert de gebeden die van de aarde opstijgen. De ouderlingen bidden zelf 
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niet, maar hebben de schalen in hun handen om door te geven aan de engel voor 

God (8:4; Ps. 141:2). 

 

(Vs. 9) De vierentwintig ouderlingen zingen een nieuw lied en brengen God hun 

aanbidding. Zoals vroeger in de woestijn de priesters bij bijzondere gelegenheden op 

de bazuin bliezen en onder de regering van koning David de priesters op harpen de 

zang begeleiden, gebeurt dit dan ook in de hemel (Num. 10:1-10; 1Kron.15:16-28; 

16;42; 24:1-19). Zij zingen een nieuw lied om het Lam, de Heere Jezus te eren om de 

positie die Hij inneemt in het midden van de troon, als bevrijder, als degene die 

mensen met God heeft verzoend en straks alle dingen met God zal verzoenen, zowel 

wat in de hemel als wat op de aarde is. De eerste keer dat we over zingen lezen in de 

Bijbel, is na de doortocht door de Schelfzee (Ex. 15). Alleen een verlost volk kan 

zingen (vgl. Ps. 33:3; 40:4; 96:1; 98:1; 144:9: 149:1; Jes. 42:10; Openb. 5:9; 14:3). 

 

De ouderlingen zingen in een nieuw lied dat het Lam het recht heeft, en waardig is 

om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want Hij is geslacht en heeft voor 

God gekocht met Zijn bloed. Nooit houdt Hij op Mens te zijn. Tot in alle eeuwigheid 

zullen de tekenen van Zijn lijden en sterven te zien zijn. Deze verlossing en het 

gekocht zijn, is heel persoonlijk. Gemeenschappelijk zingen zij: “U hebt ons gekocht 

uit elk volk stam en natie voor God.” Het zijn dus Israëlieten en gelovigen uit alle 

volken. 

 

(Vs. 10) Zij prijzen God voor de bijzondere positie die zij mogen innemen. Hun dienst 

bestaat uit: als priesters God prijzen, Zijn Naam verheerlijken en als koningen met 

Hem regeren over de hele aarde. Deze 

hemelse heiligen omringen de troon. 

De tweede kring vormen de engelen; 

Zij staan verder af. Zij kunnen het lied 

van verlossing niet (mee)zingen. Zij 

zijn niet in zonde gevallen en niet 

daaruit verlost. Zij zijn dienende 

geesten, die uitgezonden worden ter 

wille van hen die het heil beërven 

(Hebr. 1:14) en om het Woord van 

God uit te voeren (Ps. 103:20-21). 
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(Vs. 11) Vervolgens zag Johannes vele engelen rondom de troon en hoorde hun 

stem. En die van de dieren en van de ouderlingen. Hun aantal is tienduizenden 

tienduizend tallen en duizenden duizendtallen. Dwz. 10.000 x myriaden. Dat is de 

vermenigvuldiging van een onbeperkt getal (vgl. Dan. 7:10; Openb. 9:16). 

 

(Vs. 12) Deze engelen zeggen (niet zingen, vgl. Luk. 2:13) met luide stem: Het Lam 

dat geslacht is, is waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, en wijsheid, sterkte, 

eer, heerlijkheid en dankzegging. Dit komt alleen Hem toe. Ze zeggen niet: Die ons 

gekocht en verlost heeft met Zijn bloed. Nogmaals engelen zijn niet gekocht en 

verlost. 

 

(Vs. 13) Dan ziet en hoort Johannes dat elk schepsel dat in de hemel en op de aarde, 

op de zee, als onder de grond, alles wat daarin is, jubelt: “Aan Hem Die op de troon 

zit, en aan het Lam zij dankzegging, de eer, de heerlijkheid, en de kracht in alle 

eeuwigheid’. Johannes verneemt slechts het begin van de eeuwige heerlijkheid, 

want er moet nog veel gebeuren voor de werken van de duivel verbroken zijn en de 

gevolgen van de zonde uit de schepping zijn verdwenen. Nu zucht de schepping nog 

onder de gevolgen van de zonde van Adam. 

 

(Vs. 14) De vier dieren beamen wat ze gehoord en gezien hebben. En de 

vierentwintig ouderlingen werpen zich neer in aanbidding voor Hem Die leeft tot in 

alle eeuwigheid. 

We zagen dat de ouderlingen de dood van Christus bezingen, met als resultaat: 

verlossing voor hen en Hij waardig is om het boek te openen, Hij heeft het 

verlossingswerk volbracht. De engelen gedenken aan de dood van Christus. Zij zagen 

wat er gebeurd is, maar hebben zelf geen deel aan de verlossing. 

De schepping spreekt alleen van het Lam. Hoe groot de vreugde in de hemel ook is, 

alleen de heiligen gevoelen de grote diepte van genade die hun deel is op grond van 

het volbrachte verzoeningswerk. 

 

In dit hoofdstuk zagen we drie hoofdpunten:  

(1) God zit op de troon, en van de troon gaan bliksemstralen en donderslagen 

uit. Het zijn vreselijke oordelen 

(2) Alle dingen worden gelegd in de handen van het geslachte Lam, de Heere 

Jezus. Hij voert de plannen en raadsbesluiten van God uit (Joh. 5:26, 27) 
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(3) In volmaakte rust omringen de hemelse heiligen de troon en verheugen zich 

in de tegenwoordigheid van God. Tijdens de vreselijke dingen die op aarde 

plaatsvinden over de goddelozen, zijn zij in heerlijkheid (3:10). De dag komt 

dat zij met Christus zullen verschijnen bij Zijn wederkomst (19:14) 

 

 

Verwerking: 

 

1: Wat stond er op de boekrol geschreven? 

 

2: Waarom huilde Johannes? 

 

3: Waarom kon b.v. een engel deze boekrol niet openen? 

 

4: Waarom zien we in dit gedeelte God de Vader niet op een troon zitten? 

 

5: Waar lezen we in de Bijbel dat engelen zingen? 

 

6: Wat doet jou dit: de Heere Jezus zien zitten op Zijn troon? 

 

7: Stijgen er nu ook gebeden van jou op naar God die als reukwerk in een schaal 

verzameld worden in de hemel? 
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Openbaring 6 
 

De opening van de eerste zes zegels (vs. 1-17) 

 

In Openbaring 4 en 5 zagen we de heiligen rondom de troon staan en de Heer Jezus 

als hun Schepper en als het Lam van God, als hun Verlosser Hem aanbidden. In hfdst. 

6 v.v. zien we dat van deze troon oordelen uitgaan die de aarde en haar bewoners 

treffen. Deze oordelen zijn nodig om de aarde te reinigen voordat de Christus Zijn 

koninkrijk op aarde kan oprichten. Eerst worden de zeven zegels van de boekrol 

verbroken. Vanaf dat moment komen er oordelen die God in Zijn rechtvaardige 

regering over de aarde brengt. Hoewel het Lam de zegels opent, voert Hij deze 

oordelen niet uit. Deze eerste reeks oordelen zijn oorlogen en de gevolgen van 

oorlogen, hongersnood en vreselijke ziekten. Dingen die mensen zichzelf aandoen en 

waar ze de gevolgen aan den lijve van ondervinden (zie Openb. 6:1, 3, 5, 7, 9, 12; 

8:1). 

 

In de Bijbel wordt het symbool van een troon en een paard gebruikt om een macht 

voor te stellen. Een ruiter te paard, is het symbool van het onderwerpen van 

oproerige machten. Een troon is het symbool van regering en van oordeel. In 

symbolische taal worden letterlijke oordelen aangekondigd die elkaar snel opvolgen. 

 

(Vs. 1) Toen Johannes zag dat het Lam het eerste zegel van de zeven zegels opende, 

hoorde hij één van de vier dieren, met een stem als van een donderslag, zeggen: 

‘Kom!’ Een donderslag is een plotseling schrikaanjagend oordeel. We zagen deze vier 

dieren, deze levende wezens, cherubs, eerder in Openbaring 4:6-9. Ze hebben elk 

zes vleugels, en zijn vol ogen en gelijken op een leeuw, een kalf, een mens, en een 

arend.  
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De vier ruiters, afbeelding uit de Apocalyps van St. Severus (11e eeuw) 

 

(Vs. 2) Johannes ziet een wit paard met een ruiter erop. Hij had een boog en hem 

werd een kroon gegeven om te overwinnen. Deze ruiter op een wit paard is een 

ander beeld dan de ruiter op een wit paard die aan het einde van de Grote 

Verdrukking zal verschijnen met een zwaard dat van Zijn mond uit gaat. Daar is het 

de Heere Jezus (Openb. 19:11-15). In Zach. 1:8 wordt gesproken over drie paarden. 

Daar stelt een rood paard Cyrus, de Pers voor; een voskleurig paard het Griekse rijk, 

en een wit paard de laatste wereldmacht, het Romeinse rijk. In dit Bijbelgedeelte is 

het een symbool van een voorspoedige zegevierende politieke leider met militaire 

macht die door roem van zijn naam zonder bloedvergieten een grote overwinning 

behaalt. De boog is een wapen waar men pijlen mee afschiet om overwinning op 

afstand te geven. We denken aan de tijd dat valse christussen of andere schijnbare 

vredestichters optreden (vgl. Matt. 24:5). 

 

(Vs. 3, 4) Toen het Lam het tweede zegel opende, hoorde Johannes het tweede dier 

zeggen: ‘Kom!’ Nu ziet Johannes een tweede paard, een rood paard, verschijnen. Bij 

het eerste paard was er schijnvrede. Dit paard werd macht gegeven om de vrede van 

de aarde weg te nemen. Regeringsmachten zijn door God bedoeld om het kwaad te 

beteugelen. Deze macht bewerkt het kwaad en hitst de volken op zodat ze elkaar, 

mogelijk door burgeroorlogen, afslachten. Een zwaard wijst op een gevecht van man 

tegen man. Uiteindelijk onderwerpt hij deze volken door een vreselijk bloedbad aan 

te richten. Ongetwijfeld zal dit een verschrikkelijke politieke ontreddering en een 
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economische chaos met zich mee brengen. God laat de gevolgen ervaren van het 

regeren zonder Hem (vgl. Ps. 104:27-29). 

 

(Vs. 5, 6) Toen het Lam het derde zegel opende, hoorde Johannes het derde dier 

zeggen: “Kom!” Nu ziet hij een zwart paard. Degene die erop zat had een weegschaal 

in zijn handen. Hij hoort een stem zeggen: “Een maat tarwe voor een penning en drie 

maten gerst voor een penning. En breng geen schade toe aan de olie en aan de 

wijn”. Het zwarte paard is een symbool van rouw. Het oordeel, deze straf, is 

gerechtigheid van God. De prijs van de onontbeerlijke levensmiddelen stijgt tot 

ongekende hoogte. De normale prijs was acht maten voor een denaar (een denaar is 

16 penningen). De luxe producten blijven in prijs gelijk. Men schat dat de prijzen 

voor de eerste levensbehoefte meer dan tien keer zo duur zijn. Een denaar is het 

dagloon van een arbeider en een maat het rantsoen voor een maaltijd. Hiermee kan 

men slechts een rantsoen voor één persoon kopen per dag. Voor voedsel van andere 

gezinsleden heeft de arbeider geen geld. Graanproducten zijn er nauwelijks vanwege 

hongersnood: waarschijnlijk mede een gevolg van grote droogte. Olie en 

wijnproducten hebben minder last van droogte, vandaar het enorme prijsverschil. 

 

(Vs. 7, 8) Vervolgens opent het Lam het vierde zegel en hoort Johannes het vierde 

dier zeggen: “Kom!” Nu ziet hij een grauw, een vaal paard. De naam van degene die 

erop zat was ‘de dood’. Het rijk van de dood volgde hem. Door het zwaard, de 

honger, de dood, vreselijke ziekte b.v. de pest en door de wilde dieren komt een 

vierde deel van de mensen op aarde om (verg. Jer. 14:12; 15:2; Ezech. 5:12, 17; 

14:21; 33:27). Overal is dood en verderf; vreselijk zal de ellende zijn. Maar dit is 

slechts het begin van de oordelen. Het is niet ondenkbaar dat in korte tijd, als gevolg 

van een kernoorlog, honderden miljoenen lichamen van mensen worden gedood. 

Hun zielen (van deze ongelovigen) gaan na het sterven naar het dodenrijk, de hades. 

Voor de Grote Verdrukking zijn alle gelovigen door de Heere Jezus van de aarde 

opgenomen naar de hemel. Verder in dit boek zullen we zien dat een engel het 

eeuwig evangelie predikt. Dit heeft als inhoud: vreest God, geeft uw Schepper eer 

(14:6).Vele Israëlieten komen tot bekering, gaan uit en prediken het evangelie van 

het koninkrijk (Matt. 24:14). Ook komen velen uit de volken komen tot geloof (7:9; 

14:3, 4). 
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(Vs. 9) Als het Lam het vijfde zegel van de boekrol heeft geopend, ziet Johannes 

onder het altaar de zielen van hen die geslacht zijn omwille van het Woord van God. 

Wat tot dus ver gebeurd was, namelijk vreselijke oorlogen, volken die tegen volken 

opstonden en rampen, was nog maar slechts het begin (vgl. Matt. 24:6-28). De stem 

van de vier dieren wordt met het openen van de laatste drie zegels van de boekrol 

niet meer vernomen. 

 

Er volgt nu geen nieuw oordeel. Toch is er iets vreselijks gebeurd. Velen van de 

heiligen zijn en worden door de vijanden van de Heere Jezus vanwege hun geloof 

gedood of zullen later nog vreselijkere dingen meemaken. Als we verder in het boek 

Openbaring lezen zullen we zien dat we in de tweede helft van de laatste jaarweek 

van Daniel zijn aangekomen; in een tijd die de ‘Grote Verdrukking’ wordt genoemd. 

En dat aan het hoofd van het herstelde Romeinse rijk een vreselijke dictator als een 

beest regeert en de antichrist, een ander beest, velen misleid. Niemand kan kopen of 

verkopen als hij het merkteken van het beest aan zijn hand of voorhoofd weigert 

(Openb. 12, 13). Vele heiligen zijn op zijn bevel gedood. Deze heiligen zijn na de 

eerste opstanding tot bekering gekomen (verg. Openb. 3:10; 1 Thess. 4:13-18). Zij 

geloven en prediken het Woord van God. Vanwege hun getuigenis als discipelen van 

de Heere Jezus, worden ze afgeslacht. Hun ziel, hun leven, hebben zij symbolisch 

opgeofferd op het altaar. 

 

 
 

(Vs. 10) Met luide stem roepen zij tot God: “Tot hoelang, heilige en waarachtige 

Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?” Zij 
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roepen om wraak en vragen om een oordeel over hun vijanden (dit is niet de taal die 

men nu spreekt in de genadebedeling). Zij roepen om rechtvaardige vergelding over 

de goddelozen. Deze gevoelens komen we bijvoorbeeld in de zgn. wraakpsalmen 

tegen (Ps. 137:9). Wij spreken God aan als Vader of de Heere Jezus Christus als 

Heere; Zij spreken Hem aan als Heerser. 

 

(Vs. 11) De martelaren ontvangen een lang wit kleed, dat de gerechtigheid van de 

heiligen voorstelt (zie hfdst. 19:8). Zij zullen door God worden beloond en moeten 

rusten tot het aantal van hun broeders volledig is, die ook gedood worden. De 

goddeloosheid moet eerst haar toppunt bereikt hebben voordat de laatste 

bliksemstraal van Gods toorn de aarde zal treffen. In de volgende hoofdstukken 

horen we de martelaren telkens weer. Al deze martelaren zullen gezamenlijk worden 

opgewekt aan het begin van de regering van Christus over de aarde. Dan zullen ook 

zij met Christus duizend jaar heersen (Openb. 20:4). Hun zielen rusten bij God in het 

Paradijs (zie ook 14:13). 

 

(Vs. 12) Johannes ziet dat het zesde zegel wordt geopend. Er kwam een grote 

aardbeving. De zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. Dit 

brengt grote omwentelingen met zich mee. Zowel letterlijk als figuurlijk. We denken 

aan een uitbarsting op de zon of aan enorme vulkanische uitbarstingen. Met als 

gevolg een vreselijke verwarring op de aarde.  

Naast een letterlijke vreselijke aardbeving denken we ook aan een omwenteling in 

de zin van een verschrikkelijke revolutie. De zon is hierbij het beeld van de hoogste 

macht. De maan ontleent haar licht, haar macht, aan de zon. Wanneer de zon 

letterlijk zwart zou worden, zou elk leven onmogelijk zijn op aarde. 

 

(Vs. 13) De sterren vallen van de hemel op de aarde, zoals een vijgenboom zijn 

vruchten afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. Hierbij kunnen we 

denken aan komeet of meteoriet inslagen. Daarbij denken we aan sterren, kleinere 

aardse machten, die van hun troon worden gestoten. 

 

Door de profeten worden grote machten of personen wel voorgesteld als een ster of 

een berg (vgl. Jes.14:12,13). Denk aan de droom van Jozef (Gen. 37:9, 10). In Openb. 

1:16-20 worden de verantwoordelijken in de gemeente voorgesteld als sterren of als 
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gelovigen in het algemeen (Fil. 2:16). In Openb. 8:12 komen we deze vallende 

sterren opnieuw tegen.  

 

Vs. 14) Johannes zag dat de hemel terug week en als een boekrol werd opgerold. De 

gehele aarde was in beweging door enorme (aardverschuivingen). Zoals bij de 

negende plaag in Egypte er drie dagen een dikke duisternis was over het gehele land 

en een verharding van het hart, een geestelijke duisternis. Zo zullen in die tijd de 

harten verhard en de gedachten door een geestelijke duisternis verduisterd worden 

(Ex. 10:21-23; vgl. Matt. 24:29; Mark. 13:24-26). 

 

(Vs. 15) De koningen van de aarde, de groten en de kleinen, de rijken en de oversten 

over duizend, de machtigen, alle slaven en vrije mensen verbergen zich in de grotten 

en tussen de rotsen in de bergen. Radeloze angst vervult de aarde en haar bewoners 

vanwege natuurrampen, het bulderen van de zee door een tsunami (verg. Luk. 

21:25, 26). 

 

(Vs. 16) Alle klassen van de maatschappij zeggen tegen de bergen en rotsen: “Val op 

ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit en voor de 

toorn van het Lam.” Ze zoeken te ontkomen: alles is beter dan de toorn van God, 

denkt men. In hun ellende en vrees denken zij dat de oordeelsdag is gekomen en het 

einde van alle dingen. Wanneer Christus verschijnt is deze grote dag van de toorn 

gekomen (19:11-15). 

 

(Vs. 17) De mensen van groot tot klein, wat hun maatschappelijke positie ook is, 

denken dat de grote dag van Zijn toorn is gekomen en beseffen: wie kan dan 

bestaan? De Heere Jezus zegt niet dat deze dag gekomen is, maar het geweten van 

deze goddeloze mensen zegt dit. Voordat de dag van de Heere komt, moet eerst nog 

het zevende zegel worden geopend. Dit betekent dat nog grotere en ergere dingen 

gaan gebeuren. Deze toorn komt niet alleen vanwege het verwerpen van de 

Messias, maar bovenal omdat men de antichrist aanneemt als messias, en satan 

openlijk aanbid als god. Wat deze toorn betreft: de gelovigen worden bewaard voor 

de toorn, komen er niet in. God heeft hen hiertoe niet bestemd (1 Thess. 1:10; 5:9; 

Openb. 3:10). De toorn van God komt over Israël en alle vijanden van God. Over 

allen die zich niet bekeerd hebben (Jes. 5:25; 9:11, 16, 20; 10:4; Rom.1:18; Joh. 3:36; 

1 Thess. 2:16). 
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Verwerking: 

 

1. Wat is de symbolische betekenis van de vier paarden? 

 

2. Hoe kunnen mensen in die tijd tot bekeringen geloof komen. De gelovigen waren 

toch opgenomen in de hemel? 

 

3. Waarom richten deze heiligen zich in hun gebed tot God als Heerser en niet als 

Vader? 

 

4. Waar zijn de zielen van de ongelovigen en gelovigen dan na het sterven? 

 

5. Wanneer komt de dag van de toorn van God? 

 

6. Ben jij bevreesd voor die dag? 
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Openbaring 7 
 

Hoofdstuk zeven vormt een tussenzin tussen het zesde en zevende zegel, waarin 

Johannes de gedachte van God leert kennen over de gelovigen uit Israël en de volken 

die in die vreselijke tijd van ‘de Grote verdrukking’ door God worden bewaard. Een 

dergelijk tussenzin vinden we ook tussen de zesde en zevende bazuin (Openb. 10 

t/m 11:-14) en tussen de zesde en zevende schaal in (Openb. 16:15, 16). In deze 

tussenzin vs. 1-8 betreft het een aantal verzegelden uit Israël, en in vs. 9-15 een 

schare die niemand tellen kan uit alle volken. Velen sterven of worden gedood, 

vanwege het geloof (Openb. 6:11). Maar van deze gelovigen spaart God hun leven; 

Hij verzegelt hen. Zij gaan dus levend het duizendjarig rijk in. Zij staan voor de troon 

en prijzen God. Deze troon van God wordt opgericht als Christus de volken zal 

oordelen na de Grote Verdrukking. In het begin van het Messiaanse rijk (Matt. 

25:31). Ook is dan de tempel in Jeruzalem weer herbouwd. 

 

Eerder zag Johannes de heiligen die voor de ‘Grote verdrukking’ waren opgewekt uit 

de dood en met de levende heiligen opgenomen zijn in de hemel, voor de troon in 

de hemel (Openbaring 4 en 5). 

 

Het zesde zegel is geopend en voor het zevende zegel komt, zag Johannes in een 

visioen de verzegelden uit de twaalf stammen. In het verdere van het boek 

Openbaring vernemen we steeds van heiligen uit Israël en uit de volken die tijdens 

de ‘Grote Verdrukking’ op aarde leven en door God worden bewaard. Nu in deze tijd 

is Israël als volk van God terzijde gesteld en roept God uit Israël en uit alle volken een 

volk voor Zijn Naam. Van dit volk is het nationaal onderscheid opgeheven. Zij zijn één 

in Christus en vormen samen de gemeente, de nieuwe mens (Hos. 1:6-12; 2:22; 

Hand. 15:13-18; 28:25-28; Amos 9:11; Kol. 2:11). Vanaf Openbaring 7 zien we Israël 

weer door God erkent als volk en gescheiden van de andere volken. 
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De verzegelden uit de twaalf stammen (vs. 1-8) 

 

(Vs. 1) Johannes zag in het visioen vier engelen staan aan de vier hoeken van de 

aarde, die de vier winden van de aarde tegenhielden. De oordelen die gaan komen 

over de aarde worden door vier engelen voor een kort moment ingehouden. 

Voordat er nieuwe oordelen worden uitgestort, worden eerst de heiligen uit Israël 

verzegeld, zodat zij niet gedood kunnen worden. 

 

(Vs. 2, 3) Johannes zag een andere engel opkomen vanwaar de zon opkomt, met het 

zegel van de levende God. Deze engel wordt door God gezonden. Hij roept met luide 

stem tegen de vier engelen aan wie gegeven was aan de aarde en aan de zee schade 

toe te brengen, te wachten met het uitvoeren van de oordelen, voordat de dienaren 

van God aan hun voorhoofd zijn verzegeld. Dit betreft geen uiterlijk teken, maar wel 

is te zien dat zij openlijk door God voor Hem zijn afgezonderd. Gelovigen nu zijn 

verzegeld met de Heilige Geest (vgl. Openb. 7:4-8; 9:4; 14:1; Ezech. 9:4; Efz. 1:13; 

4:30; 2 Kor. 1:21, 22).  

 

(Vs. 4-8) Deze verzegelden zijn een door God bepaald aantal Israëlieten. Het aantal, 

honderdvierenveertigduizend, kan, maar hoeft niet letterlijk dit exacte aantal te zijn. 

Het getal twaalf heeft in de Bijbel steeds betrekking op de volkomenheid in 

goddelijke dingen, die aan het bestuur van de mens zijn toevertrouwd. Zo lezen we 

van twaalf stammen van Israël, twaalf apostelen, twaalf poorten en twaalf 

fundamenten van het nieuw Jeruzalem. Dat is het volle getal van Israël aan wie God 

in de toekomst het bestuur over de aarde zal toevertrouwen. In die tijd dat de 

Messias regeert, zal Israël in het land wonen (Ezech. 48). Hier zijn het twaalf maal 

twaalf maal duizend, ofwel honderdvierenveertigduizend Joodse getuigen die door 

God beschermt het evangelie wereldwijd prediken. In Openbaring 7 wordt de stam 

van Dan niet genoemd. Mogelijk dat uit deze stam geen predikers de wereld ingaan, 

dit vanwege het feit dat deze stam als eerste stam tot afgoderij is vervallen (Richt. 

18:30, 31). Jakob noemde in zijn zegenspreuken - Dan een slang (Gen. 49:16, 17). 

Sommigen denken op grond hiervan dat de antichrist uit de stam van Dan 

voortkomt. Dit zijn echter veronderstellingen. In Deut. 33 wordt de stam van Simeon 

niet genoemd (mogelijk vanwege de moord in Sichem Gen. 34). 
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De heerlijkheid van het die verdrukt werden (vs. 9-17) 

 

(Vs. 9) Daarna zag Johannes een niet te tellen menigte uit alle naties, stammen, 

volken en talen. Zij staan voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden 

en palmtakken in hun handen. Velen hebben nu nog nooit het evangelie gehoord en 

verkeren nog in geestelijke duisternis. Als de gelovigen van de aarde zijn 

wegenomen, met de zgn. opname, en de oordelen over de aarde losbarsten, zal de 

goddeloosheid en het ongeloof tot een toppunt stijgen. Dan zal God door middel van 

een engel de boodschap van het eeuwig evangelie laten brengen. Dit evangelie heeft 

als inhoud: geef God de Schepper eer (Openb. 14:1; Jona 1:9)! Later zullen we zien 

dat velen uit Israël zich bekeren, m.n. de honderdvierenveertigduizend, en ook gaan 

prediken, alsook de twee getuigen in Jeruzalem (11:1-11). Velen geven gehoor aan 

de oproep zich te bekeren. Dan zal God zich niet alleen over een aantal uit Israël 

ontfermen, maar ook over een enorme menigte van mensen uit de volken. Ze staan 

met witte gewaden voor de troon van God (dit symboliseert de praktische 

gerechtigheid der heiligen (vgl. Openb. 19:8; Jes. 1:18; 1 Kor. 6:11; Openb. 1:5). Zij 

zijn gereinigd door het bloed van Christus. Met palmtakken in de handen eren zij 

Hem Die de overwinning heeft behaald. Door de kracht en genade van God hebben 

zij in die zware tijd de vreselijke tegenstand overwonnen. 

 

(Vs. 10) Zij riepen met luide stem: ‘De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, 

en van het Lam.’ Zij kennen God als de degene Die macht heeft en verlossing geeft 

uit de hand van hun vijanden. Zij kennen het Lam dat dit door Zijn offer mogelijk 

heeft gemaakt en hen door Zijn bloed heeft gereinigd van hun zonden. Zij beseffen 

hun heil; hun zaligheid hebben zij aan Hem te danken. Deze gelovigen nemen echter 

niet dezelfde positie in als gelovigen uit de gemeente, die de troon in de hemel 

omringen. 

 

(Vs. 11) In vers 11 en 12 ziet Johannes de troon in de hemel. De ouderlingen zitten 

met Christus op de troon; De vier dieren staan er rondom (Openb. 3:21; Openb. 4, 

5); Zij worden omringd door alle engelen. Te samen werpen zij zich in aanbidding op 

hun aangezicht neer voor de troon en aanbidden God. 

 

(Vs. 12) En zeggen: “Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de 

dankzegging, de eer, de kracht, en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid! 
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Amen.” De hemelse heiligen kennen en aanbidden de Vader en de Zoon. De engelen 

aanbidden God als de machtige Schepper van de hemel en de aarde. Gezamenlijk 

prijzen zij God voor Zijn wijsheid en eren Hem tot in alle eeuwigheid. En bewonderen 

Hem voor de wegen waardoor Hij tot Zijn doel komt met de menigte uit de volken. 

 

(Vs. 13) Op de vraag van Johannes aan een van de ouderlingen: “Wie zijn deze 

heiligen die bekleed zijn met lange witte kleren en vanwaar zijn zij gekomen?” 

 

(Vs. 14) Krijgt Johannes het antwoord: “U weet het mijn heer; ze zijn uit ‘de Grote 

Verdrukking’ gekomen”. Ze hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het 

bloed van het Lam.’ Het bloed van Jezus Gods Zoon heeft hun gereinigd van hun 

zonden (vgl. 1 Joh. 1:7). 

Hoewel er één middel is om gereinigd te worden van de zonden, het bloed van 

Jezus, is er een verschillend heil. Met Johannes krijgen we een blik in de toekomst. 

De oordelen die door middel van zeven bazuinen en de zeven schalen zullen worden 

aangekondigd moeten nog komen. In die tijd van ‘de Grote Verdrukking’ zullen vele 

gelovigen lijden en gedood worden. Maar deze gelovigen zal God verzegelen en 

beschermen om met Christus zijn Koninkrijk op aarde in te gaan. Het zgn. 

duizendjarig Messiaanse vrederijk. ('Grote Verdrukking' zie: Jer. 30:7; Dan. 12:1; 

Matth. 24:21; Openb. 2:22; Mark. 13:19). 

 

(Vs. 15) Jeruzalem is dan de stad van de HEERE (Jes. 60:14). De stad wordt dan 

genoemd: de HEERE onze gerechtigheid (Jer. 33:16). De HEERE is aldaar (Ezech. 

48:35); Jeruzalem is dan de stad van de waarheid (Zach. 8:3). De stad van de grote 

Koning (Ps. 48:3, Matt. 5:35). In Jeruzalem staat dan de troon van de HEERE (Jer. 

3:17). Deze genoemde schare van heiligen staat voor de troon. Zij dienen Hem 

onafgebroken, dag en nacht in Zijn tempel in het aardse Jeruzalem (zoals vroeger de 

profetes Anna Luk. 2:37). Hij Die op de troon van God zit, de Heere Jezus, zal bij hen 

wonen en Zijn tent over hen uitspreiden. Voor eeuwig zijn zij bij Hem beschut en 

veilig. In het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt zal geen tempel zijn (vgl. 

21:9). Wel in het aardse Jeruzalem (Ezech. 40-48)! 

 

(Vs. 16) Zij zullen geen dorst en honger meer hebben en geen hinder meer van de 

hitte van de zon. Aan al hun verlangens is dan voldaan en er is dan geen hinder meer 

van welke beproeving dan ook. Toen het volk Israël in de woestijn op weg was naar 
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het beloofde Land, spreidde God de wolkkolom boven hen uit; zorgde Hij voor hun 

veiligheid en gaf hun onderweg alles wat zij aan levensbehoefte nodig hadden. Zo 

zullen deze, die zo zwaar te lijden hebben gehad in ‘de Grote Verdrukking’, nooit 

meer aan iets gebrek hebben. 

 

(Vs. 17) Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. Als een 

Herder zal Hij hen leiden naar de eeuwige levende waterbronnen. En God zal alle 

tranen van hun ogen afwissen. Elke herinnering aan het vreselijke lijden gedurende 

de ’Grote Verdrukking’ zal Hij wegnemen en hen doen genieten van de levende 

Woorden van God. 

 

 

Verwerking: 

 

1. Wat is het verschil tussen het aardse volk van God en de volken? 

 

2. Wat is het beeld van een verzegeld iemand of iets? 

 

3. Welk evangelie wordt er nu gepredikt? 

 

4. Ben jij wel eens op je knieën gevallen om God te aanbidden en te prijzen voor je 

verlossing? 

 

5. Wanneer komt ‘de Grote verdrukking’? 

 

6. Wat betekent de uitdrukking: er is een universele Heiland, maar een verschillend 

heil? 

 

7. Heb jij Gods troost weleens ervaren? 
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Openbaring 8 
 

Hoofdstuk zes eindigde met de aankondiging dat voor hen die in die tijd op de aarde 

wonen de grote dag van de toorn van het Lam is aangebroken. Men zal beseffen dat 

niemand van hen staande kan blijven. Hoofdstuk zeven zagen we als een tussenzin. 

Voordat het zevende zegel van de boekrol wordt geopend, worden de dienaren van 

God verzegeld. God zal niet toelaten dat deze getuigen gedood worden. Vervolgens 

zagen we uit elke stam van Israël twaalfduizend verzegelden, in totaal 

honderdvierenveertigduizend. Daarna zag Johannes een niet te tellen grote menigte 

heiligen uit alle volken voor de troon van God staan en God en het Lam prijzen. Zij 

zijn in de Grote Verdrukking tot bekering gekomen en hebben deze vreselijke 

periode overleefd. Zij staan voor de troon van God, d.i. de troon van Zijn heerlijkheid 

op aarde in Jeruzalem, en vereren Hem in de tempel. 

Het stilzwijgen in de hemel wordt verbroken door zeven engelen die op een bazuin 

blazen. Hiermee kondigen zij vreselijke rampen aan die over de aarde komen. 

 

Opening van het zevende zegel (vs. 1-5) 

 

(Vs. 1) Het Lam opent het laatste zegel van de boekrol, het zevende zegel. In de 

hemel komt er een stilte van ongeveer een half uur. Er wordt aangevoeld dat er 

vreselijke dingen gaan plaatsvinden, zoals wij ook soms in de natuur een stilte voor 

de storm waarnemen. 

 

(Vs. 2) Nadat het Lam, de Heere Jezus, het zevende zegel heeft verbroken en de 

boekrol verder heeft geopend, zag Johannes zeven engelen voor God staan. Aan hen 

werden zeven bazuinen gegeven. De oordelen die met het openen van de eerste zes 

zegels eerder over de aarde komen, zijn rampen en oorlogen en gevolgen van 

oorlogen die God in Zijn regering over de aarde laat komen. De zeven bazuinen die 

uit het zesde zegel komen, zijn oordelen die rechtstreeks van God als Rechter over 

de aarde komen. De zeven engelen kondigen deze oordelen aan door op een bazuin 

te blazen. Iets dergelijks zagen we ook bij de inname van Jericho. Men liep zes dagen 
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rond de stad. Op de zevende dag liep het volk er zevenmaal rond. Na de zevende 

ronde bliezen de priesters op de bazuinen en liet God de muren van Jericho 

instorten (Joz. 6). 

 

(Vs. 3) Voordat aan Johannes wordt getoond dat deze oordelen komen, ziet hij een 

andere engel. Deze staat met een gouden wierookvat bij het gouden altaar. Deze 

Engel – Hogepriester is de Heere Jezus. Te midden van die vreselijke tijd zijn er veel 

mensen tot geloof gekomen. Zij gaan door het oordeel heen en roepen in hun nood 

tot God om Zijn ingrijpen; Zijn wraak, over de godslasterlijke woorden en daden van 

deze vreselijke vijanden van God en van de gelovigen (zie Openb. 6:10; Rom. 12:19). 

Zij roepen zoals in Psalm 13 wel viermaal geroepen wordt: “Hoelang nog?” Gebeden 

van gelovigen worden vergeleken met reukwerk. David bad: “Laat mijn gebed als een 

reukoffer voor Uw aangezicht staan” (Ps. 141:2). 

 

In dit visioen ziet Johannes de gebeden opstijgen met de rook van het altaar, met het 

gouden wierookvat dat voor de troon in de hemel staat, dat als veel reukwerk aan 

Hem werd gegeven. 

 

(Vs. 4) De rook van het reukwerk stijgt met de gebeden van de heiligen op tot God. 

De Heere Jezus neemt deze gebeden over en brengt deze voor de troon van God. Hij 

is de Middelaar, de grote Voorbidder tussen God en mensen, en geen engel. En Hij 

alleen kan kracht geven aan deze gebeden (vgl. Hebr. 7:25). 

 

(Vs. 5) Terwijl deze gebeden opstijgen, neemt de engel het wierookvat, vult dit met 

vuur van het altaar en werpt dit op de aarde. Nu is het geen vuur dat de offerdieren 

verbrandde in het Oude Testament, een beeld van het offer van Christus, toen Hij 

het vuur van de brandende toorn onderging, het oordeel van God wat wij vanwege 

onze zonden hebben verdiend (vgl. Ps. 69:10). Nu is het vuur het oordeel van God 

dat over de aarde komt als antwoord op de gebeden van de heiligen (vgl. Matt. 3:7-

12; 2 Thess. 1:8; Jes. 66:15; Ps. 97:3,4; Hebr. 12:29).  

 

Er kwamen stemmen, donderslagen, bliksem en een aardbeving. Ofwel plotselinge, 

angstaanjagende, vreselijke omwentelingen en bewegingen teisteren de aarde. De 

wereld heeft het offer van Christus op het altaar, het kruis, waar Hij zich opofferde 

veracht. Het altaar was een middel tot verzoening, maar dan gaan er van het altaar 
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oordelen uit (vgl. Jes. 6). Engelen zullen op Gods bevel de oordelen die rechtstreeks 

van God komen over de aarde brengen (vgl. Ex. 12:21-30; Hebr.11:28; 2 Kon. 19:35). 

 

Zeven engelen met zeven bazuinen (vs. 6-13) 

 

(Vs. 6) In het vervolg wordt gedetailleerd omschreven wat er gebeurd. De zeven 

engelen die de zeven bazuinen hebben, maken zich gereed om op de bazuin te 

blazen. 

 

(Vs. 7) Als de eerste engel op de bazuin blaast, komt er hagel en vuur vermengd met 

bloed en wordt dit op de aarde geworpen. Een derde deel van de bomen en al het 

groene gras verbrand. Waarschijnlijk dat dit letterlijk gebeurd door milieurampen, 

zoals bijvoorbeeld vulkanische uitbarstingen en grote bosbranden. Voor de uittocht 

uit Egypte en bij het in bezit nemen van het land Kanaӓn kwam er ook een oordeel 

van God door grote hagelstenen.  

 

In de Bijbel zijn bomen een beeld van mensen die een hoge plaats innemen (vgl. 

Ezech. 31:3; Dan. 4). Mensen en het groene gras worden vergeleken met iets wat 

mooi is, maar tegelijk zwak, waarvan hun voorspoed en roem slechts tijdelijk is (vgl. 

Ps. 103:14-16; 1 Petr. 1:24; Luk. 23:30). De ‘aarde’ is een beeld van een geordend 

systeem. Dit systeem wordt op het geluid van de eerste bazuin door een vreselijk 

oordeel vanuit de hemel vernietigd. Het treft alle categorieën mensen. Van een 

derde deel van rijken en armen, zowel van invloedrijk als van eenvoudige mensen 

wordt hun aards geluk en welvaart weggenomen. 

 

(Vs. 8) Als de tweede engel op de bazuin blaast, wordt er iets als een grote en 

machtige berg, die van vuur brand, in de zee geworpen. En een derde deel van de 

zee wordt bloed. Ook hier denken 

we in de eerste plaats aan 

catastrofale rampen die 

plaatsvinden, zoals een 

vulkanische berg die de zee in 

zakt. Door een vloedgolf die de 

tsunami veroorzaakt zullen veel 

schepen vergaan. Een derde deel 
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van het leven in de zee wordt gedood en er vinden ongekende en alles 

verwoestende overstromingen plaats. 

 

Het vulkanische eiland La Palma (Canarische eilanden) ligt op een breuklijn in de aarde. 

Hoewel geologen zich zorgen maken over een aardbreuk, stellen onderzoekers van de TU 

Delft dat de breuk veel stabieler is dan in het algemeen wordt aangenomen. Het duurt nog op 

zijn minst 10 000 jaar voordat de zuidwestelijke flank van het eiland in zee zou kunnen vallen 

en een mega-tsunami veroorzaken. Dat stelt professor Jan Nieuwenhuis in de septembereditie 

van Delft Integraal. De bevindingen van de TU Delft zouden een geruststelling moeten zijn 

voor bewoners van de Atlantische kusten van de VS, Afrika en Europa. 

www.nemokennislink.nl/publicaties/nieuw-onderzoek-verwijst-mega-tsunami-van-la-palma-

naar-verre-toekomst/  

 

Deze geleerden houden met hun theorie geen rekening met God; dat hij op korte 

termijn kan doen waarvoor zij vrezen. Zes jaar geleden stelden geologen dat La 

Palma zo instabiel is dat één van zijn flanken bij een vulkaanuitbarsting in zee zou 

kunnen storten. 

Dit zou een mega-tsunami veroorzaken met golven van honderden meters hoogte. 

Steden als New York, Boston, Lissabon en Casablanca zouden daarbij volgens de wat 

pessimistische voorspellingen grotendeels van de aardbodem worden weggevaagd 

(bron: wikipedia).  

 

Waar niemand mee rekent is dat God dit zowel letterlijk als figuurlijk gelijktijdig 

gebeurtenissen kan laten plaatsvinden. De wateren van de zee zijn immers een beeld 

van de volken en naties (Zie Openb. 17:15). De golven zijn een beeld van de 

verwarring waarin de volken zich bevinden (Jes. 57:20; 60:5; Jer. 51:42). In Jeremia 

51:25 vinden we de verklaring van deze berg: het is Babel ofwel Babylon. Profetisch 

wordt daar over haar ondergang gesproken. God zal de berg die heel de aarde te 

gronde richtte, ten gronde richten. God zal de macht van het godsdienstige en 

politieke systeem voorgoed vernietigen. Niets zal er van dit machtige systeem 

overblijven (vgl. Openb. 17 en 18). Dit gaat gepaard met een vreselijk bloedbad 

onder de volken. Het leven wordt onmogelijk gemaakt. Dit is slecht een voorbeeld 

van wat op veel andere  plaatsen ook kan gebeuren.  
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(Vs. 9) Een derde deel van deze volkenzee, de afvallige christenheid, wordt getroffen 

door een verschrikkelijk bloedbad en een afslachting, waardoor een derde deel van 

de mensen sterft en een derde deel van hun schepen vergaat. Hun handel waaraan 

zij hun welvaart te danken hadden verdwijnt. 

 

(Vs. 10) Als de derde engel op de bazuin blaast, valt er een grote ster uit de hemel, 

brandend als een fakkel, op de aarde. Deze valt op een derde deel van de rivieren en 

waterbronnen. Mogelijk letterlijk een enorme meteoriet of een komeet. Wanneer 

deze door de dampkring valt, ziet deze er door de wrijving uit als een brandende 

fakkel. Wanneer deze op een kerncentrale valt, ontstaat er een enorme nucleaire 

ramp door vergiftiging van de zee, zoals in Japan op 16 maart 2011. 

 

Daarbij denken we ook aan dat een grote macht, die onder de afhankelijke 

wereldrijken / volken een eerste plaats inneemt en licht had moeten verspreiden, 

zich los rukt van de hem door God gegeven plaatst en zich met geweld werpt op een 

deel van de waterbronnen, op de morele beginselen van de volken. In Openbaring 

12:7-12 lezen we dat satan, de morgenster en overweldiger van de volken en vorst 

van de duisternis uit de hemel wordt geworpen (vgl. Jes. 14:12-14; Ezech. 28:12-19). 

In Openbaring 13 vinden we een meer gedetailleerde beschrijving over die tijd 

waarin twee beesten, een politieke leider geholpen door een geestelijke leider, 

beiden gedreven door satan, hun vreselijke macht uitoefenen. Bij de berg die in de 

zee wordt geworpen, denken we dus in de eerst plaats aan de letterlijke betekenis, 

en in de tweede plaats aan de figuurlijke betekenis. Als het politieke en 

godsdienstige wordt vernietigd. 

 

Op nationaliteitsvlaggen van landen worden veelal sterren afgebeeld (zie vlag EU en 

USA). 

 

(Vs. 11) De naam van de ster was Alsem, het derde deel van de wateren veranderde 

in alsem. Veel mensen sterven van dat water, omdat het bitter is geworden. We 

noemden al dat rivieren een beeld zijn van morele beginselen. Later zullen we zien 

dat satan en het beeld ter ere van de politieke leider, aanbeden worden. 

Aangemoedigd door de antichrist, het beest uit de afgrond, worden vreselijke boze 

beginselen over de mensen uitgestort, die deze indrinken als water. De gevolgen van 

vreselijke zonden die zij bedrijven; de bitterheid ervan, zal niet uitblijven. Het 
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vergiftigt alles wat aanvankelijk als middel van zegen en welvaart had kunnen 

dienen. In die tijd gebeurt wat we lezen in Romeinen 1:28 “Omdat het hun niet goed 

dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan hun verwerpelijk denken, om 

dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld met allerlei ongerechtigheid, hoererij, 

booraardigheid, hebzucht, slechtheid, moord. Ruzie, bedrog, kwaadaardigheid haters 

van God etc.” 

Vanwege de gevolgen van hun zonden sterven vele mensen. 

 

(Vs. 12) Dan blaast de vierde engel op de bazuin. Een derde deel van de zon werd 

getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat 

voor een derde deel het licht van de dag en de nacht verduisterd werd. Letterlijk 

mogelijk door uitbarsting van de zon of door vulkanische uitbarstingen (vgl. Matt. 

24:29). 

 

Daarbij, opgehitst en meegesleept door satan verlaten de overheden, die als de 

maan en sterren voor oriëntatie moesten zorgen, de hun door God gegeven plaats 

om het kwaad te beteugelen. Zij maken de weg steeds meer vrij voor de 

alleenheerser van het Romeinse rijk. Daardoor veroorzaken ze zoveel verwarring, dat 

de mensen in een totale godsverduistering en vreselijke ellende geraken.  

 

(Vs. 13) Nu ziet Johannes één engel (NBG en Telos één arend) hoog aan de hemel 

vliegen en hoort hem met luide stem zeggen: “Wee, wee, wee hun die op de aarde 

wonen, vanwege de overige drie bazuinstoten van de drie engelen die nog op de 

bazuin zullen blazen.” Er zijn al vreselijk oordelen van God over de goddelozen 

mensen gekomen, maar met grote snelheid komen er nog vreselijkere oordelen. 

Deze oordelen treffen de mensen die op de aarde wonen; de aarde is met name het 

Romeinse rijk. Zij die op aarde wonen wil zeggen: daar leven voor hun eigen genot; 

zij houden geen rekening met God in de hemel en gaan hun eigen weg (vgl. 3:10; 

6:10; 8:13). 
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Verwerking: 

 

1. Word jij er ook weleens stil van als je denkt aan het vreselijke wat over de wereld 

komt? 

 

2. Kun je jouw gebed vergelijken met het gebed van David dat opsteeg als wierook? 

 

3. Kan de Heere Jezus jouw gebed overnemen door van jouw gebed Zijn gebed te 

maken? 

 

4. Wat zie je nu als gif wat over de aarde wordt uitgestort? 

 

5. Zie je nu ook al een gedeeltelijke godsverduistering? 
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Openbaring 9 
 

In hoofdstuk 8 zagen we, nadat het zevende zegel van de boekrol wordt geopend, uit 

dit zegel zeven nieuwe oordelen komen. Deze worden door engelen aangekondigd 

met zeven bazuinen. Deze oordelen komen rechtstreeks van God over de aarde en 

haar bewoners. Eerder liet de Heere Jezus aan Johannes zien dat uit het volk Israël 

wereldwijd honderdvierenveertigduizend Israëlieten worden verzegeld. Zij overleven 

de Grote Verdrukking en geven als Zijn dienaars dan een geweldig getuigenis. Juist in 

die tijd dat satan mensen massaal verleidt, zal God op een bijzondere manier 

spreken. De zonen en dochters van het volk Israël zullen profeteren en gezichten 

zien (Joël 2:28-32). Door hun getuigenis, dat God bijzonder zal zegenen, komt een 

grote schare die niemand tellen kan tot geloof. Zij staan ook voor de troon van Zijn 

heerlijkheid in Jeruzalem na Zijn verschijning (vgl. 11:1-12; 14:1-5). 

 

Hoofdstuk 8 begint met een korte periode van stilte en daarna volgen vier oordelen, 

steeds aangekondigd door een engel die op een bazuin blaast. Deze oordelen treffen 

vooral het hersteld Romeinse rijk.  

 

In hoofdstuk 9:1-12 vinden we een beschrijving van de satanische macht van de 

antichrist in het land Israël; En in vs. 13-21 wat vanuit en in het Romeinse rijk 

plaatsvindt als de vier engelen vanuit het oosten worden losgelaten. Er een derde 

deel van de mensen sterft. 

 

De vijfde engel (vs. 1-12) 

 

(Vs. 1) Als de vijfde engel op de bazuin blaast, ziet Johannes een ster uit de hemel op 

de aarde vallen. Aan deze ster wordt de sleutel van de put van de afgrond gegeven. 

Het betreft een macht die gezag van God had ontvangen om licht op aarde te 

verspreiden, maar een werktuig van satan is (vgl. de val van de morgenster, satan 

Jes.14:12). 
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(Vs. 2) Deze satanische macht opent de put van de afgrond, waardoor er rook 

opstijgt uit de put en de zon en de lucht verduisterd worden. De zon kan haar licht 

niet laten schijnen; d.w.z. de hoogste macht kan haar heerschappij niet uitoefenen, 

zodat een vreselijke godsverduistering plaatsvindt. De gehele geestelijke atmosfeer 

op aarde, waarin de mens leeft, wordt verduisterd. 

 

(Vs. 3) Door het rookgordijn van satan, door zijn vreselijke bedriegerijen, wordt de 

geest van de mens verduisterd. In Openbaring 13 zullen we zien we dat in die tijd de 

antichrist, het beest uit de aarde, optreedt. Met de werelddictator, het beest uit de 

zee, oefent hij zijn satanische macht uit. Door allerlei bedrieglijke wonderen en 

tekenen zal de antichrist velen misleiden (2 Tess. 2:3-10). Uit de rook komen 

sprinkhanen te voorschijn. Hun wordt macht gegeven, zoals schorpioenen van de 

aarde macht hebben. Het zijn geen letterlijke sprinkhanen, maar werktuigen van 

satan die de mensen zullen kwellen en pijnigen (vgl. Nahum 3:15-17). Schorpioenen 

zijn een beeld van goddelozen (Ezech. 2:3-8). 

 

(Vs. 4) De macht die deze sprinkhanen, deze vreselijke goddelozen, ontvangen, is 

begrensd. Maar het gras, het gewas, de bomen en de natuur mogen zij niet 

aantasten. Wel brengen zij schade toe aan mensen die het zegel van God niet aan 

hun voorhoofd hebben (de verzegelden worden niet aangetast). In Openbaring 7:1-8 

zagen we dat er honderdvierenveertigduizend verzegelden zijn uit de stammen van 

het volk Israël (vgl. Ezech. 9:4; 5). Kort voor de uittocht uit Egypte werd ook het land 

Gosen gevrijwaard voor de plagen. 

 

(Vs. 5) Deze satanische macht ontvangt macht om vijf maanden lang te pijnigen en 

enorm veel leed te veroorzaken, maar niet om te doden. God staat niet toe dat dit 

getrouwe deel van Zijn volk gedood wordt. God laat soms vreselijke dingen toe in 

het leven van gelovigen met het doel om hen te tuchtigen, om hen dingen te leren, 

of aan ongelovigen de noodzaak van bekering tot God te laten inzien. Hiervoor kan 

God satan gebruiken. Maar satan kan echter niet verder gaan dan God hem toestaat 

(vgl. Job 2:5-7). 

 

(Vs. 6) Hoewel mensen geboren zijn om te leven, zullen zij dan de dood zoeken, 

vanwege de grote angst en ellende die er op grote schaal heerst. Dit alles is het 

gevolg van Gods oordeel over de wereld, dat door satan wordt uitgevoerd. Satan is 
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de grote leugenaar en mensenmoordenaar van het begin af (Joh. 8:44). Omdat het 

leven vanwege de vreselijke dingen die gebeuren ondraaglijk is, zullen velen 

verlangen te sterven, maar niet kunnen sterven (Job 3:21; Jer. 8:3). 

 

(Vs. 7) De sprinkhanen zijn een beeld van een leger wat oorlog voert en 

vooruitspringt als een sprinkhaan en als een paard overwint. Het is een satanisch 

leger van mensen en demonen. Op hun koppen dragen zij kransen van goud. Zij 

wekken de schijn dat hun koninklijke gerechtigheid goddelijk is. Hun gezichten lijken 

op gezichten van mensen. Dit doet ons denken aan het verstand en inzicht dat dit 

leger heef, om hun satanisch werk te verrichten. 

 

(Vs. 8) Zij hebben haar als vrouwenhaar, een beeld van toewijding; in dit geval aan 

satan (Vgl. 1 Kor. 11:1-11; Luk. 7:38; Num. 5:18; Num. 6; Deut. 21:10-13). Zij hebben 

tanden als leeuwen; hard en ongevoelig verslindt dit satanische leger, 

meedogenloos, wat hem ten prooi valt (Joël 1:6; Amos 3:8). 

 

(Vs. 9) Hun borstharnassen zijn van ijzer. Dat wil zeggen: hun verharde harten 

hebben zij afgeschermd (vgl. Jes. 48:4). Het geluid van vleugels was als het geluid van 

veel paarden die ten strijde trekken. Met grote snelheid tracht dit satanische leger 

de inwoners van de staat Israël te overweldigen. 

 

(Vs. 10) Hun staarten lijken op schorpioen en er zaten angels aan. Het zijn geen 

letterlijke dieren; er wordt over deze kwelgeesten vergelijkenderwijs gesproken. Zij 

brengen vijf maanden lang grote schade aan de mensen toe. Hun angel, hun venijn 

zit in hun staart. Door valse leringen onder mensen te verbreiden, stichten zij een 

groot kwaad. De profeet die de leugen onderwijst, is de staart (Jes. 9:12-16; Ezech. 

2:6). In het vervolg zullen we zien dat de antichrist velen met zijn leugens zal 

verleiden. 

Door de verbolgenheid van de Heere wordt het land (Israël) in brand gezet en laat 

Hij toe dat satan tot op zekere hoogte zijn verwoestend werk kan verrichten (Jes. 

9:18, 19) 

 

(Vs. 11) Als koning hebben zij over zich de engel van de afgrond. Zijn naam is in het 

Hebreeuws Abaddon (d.i. verderf). En in het Grieks Appolyon (d.i. verderver). Deze 

namen tonen dat deze satanische macht banden heeft met het Joodse volk en de 
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volken, de valse christenheid. De Heere Jezus is in het verleden verworpen; dan 

echter wordt de antichrist, de valse profeet, aangenomen als de Messias en zal velen 

verleiden (Joh. 5:43; 1Joh. 12:22; Openb. 13:12-17). 

De naam Apollyon is mogelijk afgeleid van de Griekse god Apollo. Deze naam 

betekent 'verderven'. Een sprinkhaan was ook een symbool van Apollo. 

 

Vs. 12) Hiermee is de eerste wee voorbijgegaan. Er volgen echter nog twee weeën, 

waarbij de toorn van God zich ten volle over de wereld zal ontbranden. Weeën die 

nodig zijn om een nieuwe wereld, die gaat komen, tot stand te brengen. Een wereld 

waar vrede en gerechtigheid heerst onder de regering van de komende Koning. De 

uitroep ‘Wee!’ is echter ook een uitroep van radeloze angst over wat gebeurt en 

gaat komen. 

 

De zesde engel (vs. 13-21) 

 

(Vs. 13) Als de zesde engel op de bazuin blaast, hoort Johannes een stem komen uit 

de vier horens van het gouden altaar dat voor God stond. Het altaar waarvan de 

gebeden van de heiligen opstijgen tot God en waarvandaan gesmeekt wordt om een 

goddelijk ingrijpen; om wraak en verlossing. 

 

(Vs. 14) De stem zei tegen de zesde engel die de bazuin had: “Maak de vier engelen 

los die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat.” Nu is er geen voorspraak meer 

van de Heere Jezus, maar een antwoord op hun gebeden, in de vorm van oordelen 

van God die losbarsten. De rivier de Eufraat is de noordgrens van het land dat God 

door Mozes, aan het volk had beloofd te geven (Deut. 11:24, 25; Joz. 1:4). Deze rivier 

ontspringt op de Libanon en loopt ca. 2800 km. in zuidoostelijke richting. De 

oordelen via vijandelijke legers kunnen dus breed op komen zetten, vanuit het 

noorden en het oosten. 

 

(Vs. 15) De vier engelen maken deze legermachten los en houden ze gereed om op 

de dag, de maand en het jaar door God bepaald, een derde deel van de mensen te 

kunnen doden. 

 

(Vs. 16) Het aantal van deze bereden troepen is tweemaal tienduizend maal 

tienduizend; ofwel een aantal van tweehonderd miljoen. Waarschijnlijk een enorm 



94 
 

groot leger van soldaten, gesteund door een enorme demonische macht (vgl. Ps. 

68:18). Het kleine leger van Jacob werd omringt door een heirleger van engelen van 

God (Gen. 32:1, 2). In de Gadareense man was een legioen demonen (Mark. 5:15). 

De Heere Jezus had aan Zijn Vader om twaalf legioenen kunnen vragen (Matt. 

26:53). Een legioen is vijfduizend soldaten.  

 

(Vs. 17) In dit visioen zag Johannes de paarden en hen die erop zaten met vuurrode, 

rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. De hoofden van de paarden waren 

als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Bij de eerste wee 

overspoelen satanische leringen de aarde. Met de komst van de tweede wee komt 

er een satanisch leger, waardoor vele mensen omkomen. Zij voeren strijd met 

satanische verdedigingswapens en aanvalswapens die ons doen denken aan de hel 

(vgl. Openb. 14:10; 19:20; 20:10; 21:8). We weten dat in die tijd, het land Israël, een 

slagveld zal zijn, waar vijandelijke legers elkaar bestrijden en een vreselijk bloedbad 

aanrichten (vgl. Dan. 11 t/m 12:1). In de symboliek van vuur uitspuiten, herkennen 

we ook slagschepen, tanks en vliegtuigen met een massa vernietigingswapens. 

 

Vs. 18) Als gevolg van deze massale vernietigingsoorlog wordt een derde deel van de 

mensen gedood. Waarschijnlijk betreft dit voornamelijk het West Romeinse rijk (Vgl. 

Ezech. 38:16, Hab. 1:8, vliegtuigen; Nah. 2:4 tanks).  

 

(Vs. 19) De macht die zij hebben, ligt in hun mond en in hun staart; hun staarten zijn 

als slangen, met koppen eraan. Daarmee brengen zij grote schade toe. Een politieke 

macht en een geestelijke macht veroorzaken op een satanische wijze grote schade. 

 

(Vs. 20) De overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden 

zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden en de 

gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of 

lopen. Met de naamchristenen weigeren de mensen zich te bekeren. Satan, die zich 

voordoet als een engel van het licht en als een brullende leeuw, heeft de mensen 

geïnspireerd in hun denken en handelen, als zijn werktuigen (zie 2 Kor. 12 :14; 1 

Petr. 5:8). Door occultisme en magie etc. is hun geweten verhard en geven zij zich 

over om gewelddadige en verderfelijke dingen te doen (vgl. Rom. 1:18-32; 2 Tim. 

3:1-5).  
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(Vs. 21) Deze mensenmassa weigert zich te bekeren van hun gruweldaden, zowel 

van zonden met dood. Het verduisterde hart van de mens vertoonde zich ten 

opzichte van godsdienstige of morele zonden geen spoor van berouw of bekering. 

Het oostelijke en westelijke deel van het Romeinse rijk is getroffen door vreselijke 

oordelen die God aan satan toestaat uit te voeren. 

In Openbaring 11:15 lezen we dat de zevende engel op de bazuin blaast en zien we 

vervolgens hoe door deze bazuin zeven schalen van de toorn van God worden 

aangekondigd. 

 

 

Verwerking: 

 

1. Wat zou je nu het rookgordijn van satan kunnen noemen? 

 

2. Wat is het kenmerk van een zegel in de Bijbel? 

 

3. Wat zie je nu als geweld en wreedheid van satan? 

 

4. Herken jij leringen en leugens van satan? 

 

5. Hoe komt het dat mensen weigeren zich te bekeren, nu en in die tijd? 
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Openbaring 10 
 

Het boekje wordt door Johannes opgegeten (vs. 1-11) 

 

In Openbaring 9 zagen we wat er gebeurde toen er op de vijfde en zesde bazuin 

werd geblazen. In vers 1-12 van dit hoofdstuk lazen we een beschrijving van wat 

voornamelijk in het land Israël plaatsvindt; en in vers 13-21 van wat in het Romeinse 

Rijk gebeurd. In Openbaring 11:15 blaast de zevende engel op de bazuin en wordt 

opnieuw een vreselijk oordeel aangekondigd, de derde wee. Openbaring 10-11:14 is 

opnieuw een tussenzin. In Openbaring 10 vinden we een beschrijving hoe Johannes 

ziet dat een sterke engel afdaalt met een boekje in zijn hand. Dit boekje moet 

Johannes opeten. Eerder kreeg hij steeds opdracht alles op te schrijven wat hij zag. 

Nu mag hij niet alles beschrijven wat hij ziet. Het grote moment nadert dat de Heere 

Jezus bij Zijn verschijning Zijn voeten zal zetten op de aarde en op de zee, om deze 

als rechtmatige bezitter op te eisen; om Zijn heerschappij te aanvaarden. In 

Openbaring 11:1-14 volgt een beschrijving van de twee getuigen die in Jeruzalem 

profeteren. 

 

(Vs. 1) Johannes ziet een sterke Engel uit de hemel afdalen. Dit is waarschijnlijk de 

Heere Jezus. Hij is bekleed met een wolk, een beeld van de tegenwoordigheid van 

God, in het midden van zijn volk in de woestijn (vgl. Ps. 104:3; Dan. 7:13). Boven Zijn 

hoofd was een regenboog. De boog is een beeld van het verbond van God met de 

schepping. Na het oordeel zal de Heere Jezus zegen brengen voor de schepping en 

de volken. In Openbaring 4:3 zagen we een regenboog rondom de troon: Gods trouw 

in Zijn oordelen die Hij in Zijn regering over de aarde doet komen. 

Zijn aangezicht was als de zon. Hij verschijnt als de zon der gerechtigheid (Mal. 4:2; 

Ezech.1:26-28: Matt. 17:2; Hand. 26:13). Zijn voeten waren als zuilen van vuur. Een 

beeld van de kracht van God, de vastbeslotenheid en onbeweeglijkheid van de 

komende oordelen die aan Zijn verschijning voorafgaan. 
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(Vs. 2) In Zijn (linker?) hand heeft Hij een boekje (Zijn rechterhand heft Hij op naar de 

hemel vgl. vs.5). Het boekje is geopend. In Openbaring 5 was het een gesloten boek. 

Dat boek had te maken met de oordeelsaankondigingen over de gehele aarde. Dit 

boekje heeft te maken met wat in het land Israël, vooral in Jeruzalem, plaatsvindt. 

Hierover is in het Oude Testament al veel geschreven. Vandaar een open boekje. Hij 

zette Zijn rechtervoet op de zee en Zijn linker- op de aarde. Als de Engel toont Hij 

hiermee dat Hij de aarde in bezit gaat nemen als enige rechthebbende (Ps. 2; Matt. 

13:44). 

 

(Vs. 3) Hij roept met luidde stem zoals een leeuw brult. Als de Leeuw uit de stam van 

Juda bezit Hij waardigheid om de aarde in bezit te nemen (Openb. 5:5). En zoals een 

leeuw die brult als hij zijn prooi in bezit neemt, roept Hij met luide stem (vgl. Amos 

3:4-8). Als Hij geroepen heeft, laten de zeven donderslagen hun stem horen. Met 

een majestueus geluid vanuit de hemel, bevestigt God de rechten van de Heere 

Jezus. 

 

(Vs. 4) Toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond 

Johannes op het punt om op te schrijven wat hij gehoord had. Een stem uit de hemel 

weerhield hem er echter van dit te doen; en beval te verzegelen wat hij hoorde. Er 

zijn dingen die God in Zijn wijsheid, om bepaalde redenen verborgen heeft en die 

alleen bestemd waren voor Johannes. 

Mogelijk heeft dit ook te maken met de zeven oordelen die later aangekondigd 

worden in de zeven schalen Openb. 15, 16; of vgl. Dan. 12:9). 

 

(Vs. 5) Dan heft de Engel, die Johannes op de zee en op de aarde ziet staan, Zijn hand 

op naar de hemel. 

 

(Vs. 6) Hij zweert bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel en de aarde 

heeft geschapen met alles wat daarop en in is, dat er geen tijd meer zal zijn. We zien 

een Mens, de Heere Jezus, zweren als de Schepper, bij Hem Die op de troon zit. 

Enerzijds is Hij waarachtig God en anderzijds is Hij waarachtig Mens (vgl. Deut. 

32:40; Dan. 12:7). God heeft alle dingen door Zijn Zoon geschapen (Joh. 1:3; Kol. 

1:16; Hebr. 1:2). Als God de Schepper zit Hij op de troon (Openb. 4). Als Zoon des 

Mensen neemt Hij het boek aan uit de rechterhand van God (Openb. 5). In 
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Openbaring 10 zweert Hij bij Hem Die op de troon zit. Alle dingen zijn door God de 

Zoon geschapen en zullen door de Mens Jezus Christus hersteld worden. 

Een heel indrukwekkend moment. Want de tijd dat God de oordelen nog steeds 

uitstelt, is dan definitief voorbij (vgl. Ezech. 12:21-28). De grote dag van de toorn 

nadert en de wraak over al Zijn vijanden zal komen als de zevende bazuin blaast, 

waarmee de laatste oordelen worden aangekondigd. 

 

(Vs. 7) In de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij op de bazuin zal 

blazen, zal het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij het aan Zijn 

dienstknechten, de profeten, heeft verkondigd. Een verborgenheid is iets wat niet 

eerder bekend is gemaakt. In het Oude Testament hebben de profeten vroeger, in 

grote lijnen, al verkondigd, wat er in de verre toekomst zal plaatsvinden. God doet 

geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn profeten (Amos 3:6; vgl. Gen. 18:17). 

Aan de apostel Paulus zijn veel dingen geopenbaard die betrekking hebben op de 

gemeente en Israël. Aan Johannes wat de toekomst betreft. Waarom God bepaalde 

dingen doet of toelaat kunnen wij veelal niet begrijpen. In Zijn regeringswegen met 

de wereld en in het persoonlijk leven van mensen heeft God nog veel dingen 

verborgen gehouden. Het doel waar God naartoe werkt, is nu veelal niet zichtbaar 

en tastbaar. Dit zal echter straks openbaar worden, wanneer Hij Zijn Koninkrijk op 

aarde opricht. Het moment komt dat aan de verborgen regering van God met de 

wereld een einde komt, de goddelozen worden geoordeeld en de getrouwen een 

beloning ontvangen en gezegend worden. 

 

(Vs. 8) De stem die Johannes eerder uit de hemel had gehoord, sprak opnieuw tot 

hem. Nu krijgt hij de opdracht: “Ga, naar de Engel en neem het geopende boek uit 

de hand van de Engel Die op de zee en de aarde staat.” Hij moet het persoonlijk in 

ontvangst nemen. 

 

(Vs. 9) Vervolgens gaat Johannes naar de Engel en vraagt om het boekje. Als hij het 

in ontvangst heeft genomen, krijgt hij opdracht om het op te eten. Het moet een 

deel worden van hem zelf. Het zal echter zijn buik bitter maken en in zijn mond zoet 

zijn als honing. 

 

(Vs. 10) Als Johannes het boekje uit de hand van de Engel heeft genomen, eet hij het 

op, is het in zijn mond zoet als honing en wordt zijn buik bitter. God had Zijn 
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raadsbesluiten en gedachten van vrede bekend gemaakt aan de profeten in het 

Oude Testament. Deze vrede kan niet eerder komen dan dat het verkeerde is 

weggedaan en de alleenheerschappij van Christus wordt erkent. Deze vrede en 

gerechtigheid zullen er pas zijn tijdens de regering van Christus in Zijn Messiaans rijk. 

Evenals Ezechiël en Jeremia moet Johannes dit boekje opeten. Vooruit ziende naar 

het eindresultaat van Gods handelen in Zijn regering met de aarde gaf dit voor 

Johannes en de profeten een heerlijke voorsmaak. De manier echter waarop, was 

voor deze profeten bitter. Zij beseften dat er eerst een bitter lijden noodzakelijk was 

om Israël zover te krijgen dat zij tot God om ontferming en genade zouden smeken.  

 

De profeten die zich één maakten met Gods handelen in zijn regering, begrepen dat 

er nog een bittere weg te gaan was, voordat God Zijn zegen in rijke mate kan 

uitdelen aan zowel Israël, als aan de volken (Jer. 15:16; Ezech. 2:8:3-3). De profeet 

Zacharia ziet een vliegende boekrol. Een vloek van oordelen gaat dan over het land 

(Zach. 5:1-4). Toen de goddeloze koning Jojakim de boekrol met aangekondigde 

oordelen in zijn handen ontving, verscheurde hij deze en wierp die in het vuur (Jer. 

36:23). Profetisch werd in de boekrol geschreven dat de Heere Jezus de wil van God 

zou doen (Ps. 40:8). 

 

(Vs. 11) Nadat Johannes zich één gemaakt heeft met Gods handelen, krijgt hij 

opdracht om opnieuw te profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. We 

zullen zien dat hij nog een beschrijving moet geven van wat in Jeruzalem zal 

gebeuren; over de oordelen die zullen komen met de zeven laatste bazuinen: 

gebeurtenissen die voorafgaan aan de komst van de Heere Jezus. 

 

 

Verwerking: 

 

1. Met welke kenmerken wordt de Heere Jezus beschreven in de oordelen die gaan 

komen? 

 

2. Welk geheimenis moest nog worden volbracht? 

 

3. Wat betekent het dat de Engel Zijn voeten zal zetten op de aarde en op de zee? 

 



100 
 

4. Wat betekent het voor jou dat wat komt zoet is? 

 

5. Wat betekent het voor jou dat wat komt bitter is voor je innerlijke gevoelens? 
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Openbaring 11 
 

De twee getuigen (vs. 1-14) 

 

Hoofdstuk 11:1-14 is het vervolg op de tussenzin vanaf hfdst. 10:1. In vs. 15 blaast de 

engel op de zevende bazuin, met de aankondiging dat de Gezalfde, de Heere Jezus, 

Zijn koningschap over de wereld zal aanvaarden. In de hemel aanbidden de 

vierentwintig ouderlingen God en danken Hem. Voor het echter zover is, komen er in 

korte tijd nog vreselijke oordelen over de aarde. Deze worden beschreven in hfdst. 

15:5-16:21. Vanaf het ogenblik dat God openlijk met de aarde begint te handelen, 

komt het volk Israël weer op de voorgrond te staan. We lezen dan van volken voor 

zover zij betrekking hebben met het volk Israël (vgl. Deut. 32:8). 

 

(Vs. 1) Johannes werd een meetlat gegeven die op een staf leek. De engel komt er bij 

staan en geeft hem opdracht de tempel en het altaar te meten, en hen die God daar 

aanbidden. De grenzen worden bepaald van wat God toebehoort. Uit dit vers blijkt 

dat er vele Joden zijn teruggekeerd in hun land, dat Jeruzalem en de tempel 

herbouwd zijn en dat gelovigen God daar aanbidden. Toen Johannes dit beschreef, 

was waarschijnlijk de tempel en de stad al verwoest in 70 na Chr. en waren de Joden 

verdreven uit hun land en in later stadium verspreid over de gehele wereld. In de 

toekomst zal er in de stad een gelovig overblijfsel van Joden zijn die God aanbidden 

in de dan herbouwde tempel. Een deel van hen is dan gevlucht naar de bergen 

(Matt. 24:16; Zef. 3:12). In die tempel zal de antichrist een beeld laten oprichten ter 

ere van de dictator van het hersteld Romeinse rijk. Satan zal daar openlijk worden 

aanbeden (vgl. Matt. 24:15; 2 Thess. 2:4; Openb. 13). God meet alles wat plaatsvindt 

met een goddelijke maatstaf. 

 

(Vs. 2) De buitenste voorhof van de tempel moet Johannes niet meten. Die is aan de 

heidenen gegeven. Aangenomen wordt dat op de plaats waar de Joden opnieuw een 

tempel willen bouwen, nu nog de El-Aska moskee staat. Satanische afgoderij zal in 

die herbouwde tempel plaatsvinden. Hiermee zullen de heidenen de heilige stad 
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(aanduiding voor Jeruzalem) tweeënveertig maanden, ofwel drieënhalf jaar 

genoemd, vertrappen (vgl. Luk. 21:24). De profetie dat God een omkeer brengt in 

het lot van het volk Israël en Juda, is al in vervulling gegaan (Jer. 30:3; 31:8). De dorre 

doodsbeenderen zijn in beweging gekomen; zij komen bijeen en er komt vlees op. 

Het volk zonder land is weer een natie en woont weer in het land dat God aan 

Abraham en zijn nakomelingen heeft beloofd. Echter de geest is nog niet in hen of 

op hen. Dit gebeurt na hun persoonlijke en nationale bekering (Ezech. 36; 37). In 

1948 is de staat Israël opgericht en is dit volk uit de graven van de volken te 

voorschijn geroepen. Velen zijn daarna al teruggekeerd naar het hun door God 

beloofde land. In Ezech. 37:15-28 zien we het herstel van Israël, het tien 

stammenrijk, en van Juda, het twee stammenrijk. Een gedeelte van het volk, 

voornamelijk het twee stammenrijk, keert in ongeloof naar hun land terug. 

Tweederde van hen zal in het land, tijdens de Grote Verdrukking, om het leven 

komen (Zach. 13:8, 9). De overige weerspannigen van het volk zullen buiten het land 

geoordeeld, gelouterd worden (Ezech. 20:38). Nadat de antichrist zich openbaart en 

satan openlijk wordt aanbeden in de tempel, breekt er een vreselijke periode aan op 

aarde. Gepaard gaande met een vreselijke vervolging voor de gelovigen. In bijzonder 

voor de gelovigen in Jeruzalem (vgl. Dan. 7:25; 11:32). 

 

(Vs. 3) In die tijd, in de 2e helft van de 70e jaarweek van Daniel, in die drieënhalf jaar, 

de Grote verdrukking, ook genoemd de grote benauwdheid van Jakob, zullen twee 

getuigen van God met autoriteit optreden. Namens God zullen zij profeteren en 

wondertekenen verrichten. Dit zullen zij in Jeruzalem, twaalfhonderdzestig dagen 

lang in rouwkleding doen (Grote Verdrukking zie: Dan. 9:24-27; Jer.30:7; Dan. 12:1; 

Matt. 24:21; Mark. 13:17; Openb. 7:14). 

 

(Vs. 4) Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de 

aarde staan. In Zacharia 4:14 is dit voorzegd. Het heeft daar een gedeeltelijke 

vervulling over de hogepriester Jozua en Zerubbabel, uit het geslacht van David. 

Maar het heeft ook een profetische betekenis voor de toekomst: twee mannen 

spreken in de kracht van de Heilige Geest en geven getuigenis hoe de Messias als 

Koning en Priester zal zitten op zijn troon en met macht het recht op alle 

heerschappij zal opeisen (vgl. Zach. 6:13). 
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(Vs. 5) Als iemand hen schade wil toe brengen, komt er vuur uit hun mond dat hun 

vijanden verslind. En als iemand hen schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde 

manier worden gedood. In die tijd wanneer de antichrist een beeld zal laten spreken, 

zal God op een bijzondere manier door deze twee getuigen spreken. Er zal zelfs vuur 

uit hun mond komen om hen die hen willen doden, te verslinden (vgl. Luk. 9:53-56). 

 

(Vs. 6) Evenals Elia, hebben deze getuigen macht om de hemel te sluiten, zodat er 

geen regen valt in de dagen dat zij profeteren (1 Kon. 17:1; Jak. 5:17). En zoals 

Mozes, macht over de wateren om deze in bloed te veranderen, en de aarde te 

treffen met allerlei plagen zo vaak zij willen (Ex. 7:14-25). Mozes en Elia lieten beide 

vuur van de hemel neerdalen op de goddelozen (Num. 16:35; 2 Kon. 1:10, 12). 

Mozes zag in zijn dagen, zijn volk in de macht van Egypte (de wereld). Elia zag in zijn 

dagen zijn volk vreselijke afgoderij invoeren. Van deze machten zal God zijn volk in 

die dagen verlossen. Daar spreken deze getuigen van.  

 

(Vs. 7) Wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest uit de afgrond, de 

satanische dictator, tegen hen strijden en overwinnen, door hen te doden. 

 

(Vs. 8) Hun lichamen zullen drie dagen lang op de straat liggen van de grote stad, die 

geestelijk Sodom en Egypte wordt genoemd. De stad waar ook de Heere Jezus werd 

gekruisigd. Jeruzalem wat een heilige stad moest zijn, omdat God er had gewoond 

en wil wonen, was een vreselijke, door zonden verdorven stad geworden. 

 

(Vs. 9) De mensen uit alle volken, stammen, talen en naties zullen de dode lichamen 

van deze bijzondere godsgetuigen drieënhalve dag zien. Via de moderne media zal 

men overal ter wereld getuige zijn van de dood van deze getuigen. Als 

overwinningstrofee mogen hun dode lichamen niet in een graf worden gelegd. Maar 

God heeft echter een andere reden, waarom hun lichamen niet begraven worden. 

Hij heeft een plan! 

 

(Vs. 10) Ter ere van deze, naar het schijnt, grote overwinning, zullen allen die op de 

aarde wonen, zich wereldwijd verblijden, feestvieren en elkaar geschenken sturen, 

omdat men veronderstelt dat er een einde is gekomen aan de kwelling die deze 

profeten over hen brachten. 
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(Vs. 11) Dan, na drieënhalve dag, zo zag Johannes het, komt er een levensgeest uit 

God in hen en gaan zij op hun voeten staan. Een grote vrees overvalt hen die dit 

wereldwijd zien. Evenals de Heere Jezus worden deze twee getuigen ook na drie 

dagen uit de dood opgewekt. Het verschil is dat de Heere Jezus na zijn opstanding 

niet meer aan ongelovigen is verschenen, met uitzondering van aan Paulus. 

 

(Vs. 12) Men hoort een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: ‘Kom hier 

omhoog!’ En zij gingen omhoog naar de hemel, in een wolk, en hun vijanden keken 

hun na. Elia, de Heere Jezus en de Gemeente zijn onzichtbaar voor de wereld 

opgenomen naar de hemel (2 Kon. 2:10-12; Hand. 1:9-11; 1Thess. 4:13-17; 1 Kor. 

15:51). Mozes kreeg een heel bijzondere begrafenis door God (Deut. 34:6). Als een 

getuigenis van God worden deze twee getuigen de hemel binnengevoerd. Een wolk, 

een teken van de tegenwoordigheid van God, nam hen mee. Hun vijanden hadden 

het nakijken. 

 

(Vs. 13) Op het zelfde uur vindt er een grote aardbeving plaats, waarbij een tiende 

deel van de stad instort en zevenduizend mensen van naam, belangrijke figuren, 

door de aardbeving worden gedood. De overigen geven eer aan de God van de 

hemel. Er wordt niet vermeld dat zij zich bekeren van hun gruwelijke zonden; zij 

tonen geen berouw over hun zonden en erkennen niet Jezus Christus als Heere. 

Evenals de tovenaars van farao zien zij Gods hand in het gebeuren (Ex. 8:19). Toen 

de Heere Jezus stierf sprak God ook door een aardbeving tot de bewoners van 

Jeruzalem (Matt. 27:51, 52).  

 

Eerder is er al een grote aardbeving geweest, bij het openen van het zesde zegel 

(6:12). Nu één voor het blazen op de zevende bazuin (vs. 13). Een derde aardbeving 

zal plaatsvinden bij het uitgieten van de zevende schaal (16:17-19). 

 

(Vs.14) Het tweede wee is voorbij gegaan. Het laatste, het derde wee, komt spoedig. 

Bij de vijfde, de zesde en de zevende bazuin, de drie laatste bazuinen, wordt het 

eerste, het tweede en het derde wee aangekondigd (9:1, 12; 13, 14). 
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De zevende engel (vs. 15-19) 

 

(Vs. 15) Met het blazen op de zevende bazuin worden er stemmen in de hemel 

gehoord, die het koninkrijk van onze Heere Jezus Christus aankondigen. Alle 

koninkrijken van de wereld zullen Hem onderworpen zijn en Hij zal als Koning 

heersen tot in allen eeuwigheid. Aan de macht van het Romeinse rijk en aan andere 

wereldmachten, komt voorgoed een einde. Dan is de profetie in Daniël 2 vervuld, 

waarin Nebukadnessar in een droom een beeld zag met een gouden hoofd, een 

borst en armen van zilver, de buik en lendenen van koper en de benen van ijzer en 

voeten deels van leem en ijzer. En een steen die van een berg rolde en het beeld 

verbrijzelde. De vier opeen volgende wereldrijken: het Babylonische rijk, het rijk van 

de Meden en de Perzen, het Griekse rijk en het Romeinse rijk, zouden voorgoed 

vernietigd worden door de Steen, door Christus, wanneer Hij Zijn rijk van vrede en 

gerechtigheid opricht. De Mens Christus Jezus zal gedurende duizend jaar regeren, 

en als Mens die ook God is, regeren tot in alle eeuwigheid. Alle dingen heeft God aan 

Hem, de Zoon des mensen, onderworpen. Na die periode zal Hij het koningschap aan 

God en de Vader overgeven. (Luk. 4:6; Ps. 8; Hebr. 2:5-9; 1 Kor. 15:24-27; Efz. 1:10, 

22).  

 

(Vs. 16) De vierentwintig ouderlingen, de vertegenwoordigers van de gemeente en 

gelovigen uit het Oude Testament, hebben inzicht in wat plaatsvindt. Evenals in 

Openbaring 4:10 v.v., 5:9 v.v. vinden we in vers 16 dat zij zich, voor de derde keer 

lezen we dit, op hun aangezicht werpen en God aanbidden.  

 

(Vs. 17) In Openbaring 4 en 5 aanbaden zij Hem als de Schepper en het geslachte 

Lam. Hier aanbidden zij Hem, omdat Hij als God de Almachtige, Die is en Die was. Die 

komt, is weggelaten, omdat Hij Zijn grote kracht ter hand heeft genomen en Koning 

geworden is. Zijn Koninklijke heerschappij heeft Hij aanvaard (vgl. 19:6). 

 

(Vs. 18) De ouderlingen verheugen zich in de overwinning Die Hij heeft behaald en 

spreken: “de volken zijn toornig geworden en Uw toorn is gekomen en de tijd om te 

doden, om geoordeeld te worden en om loon te geven aan uw slaven, de profeten, 

en aan de heiligen; aan hen die Uw Naam vrezen, en om hen te vernietigen die de 

aarde vernietigen.” We zagen eerder dat de toorn van het Lam kwam in Openb. 

6:19. Dit zal ten volle zichtbaar zijn bij Zijn verschijning, wanneer alle verzamelde 
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legers door Hem worden vernietigd bij Armageddon (16:16; 19:11-21). Daarna zullen 

de volken geoordeeld worden voor de troon van Zijn heerlijkheid (Matt. 25:31-46; 

Openb. 22:12; Jes. 40:10; 62:11). 

 

Dit oordeel betreft de levende ongelovigen. De lichamen van de doden die in 

ongeloof zijn gestorven, worden aan het einde van de duizend jaar levend gemaakt, 

en vervolgens gedagvaard voor de grote witte troon en geoordeeld naar hun werken 

(Openb. 20:11-15). Ook zij die verderven en vernietigen: het beest als de politieke 

leider, het beest als de godsdienstige leider, d.i. de antichrist en de oude slang, d.i. 

de duivel, satan, ontvangen hun verdiende straf.  

 

(Vs. 19) Johannes zag dat de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark 

van Zijn verbond zichtbaar werd in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, 

stemmen, donderslagen, aardbevingen en grote hagelstenen. In de oordelen houdt 

God vast aan Zijn genade. De ark en de tempel spreken van Gods trouw. In bijzonder 

met Israël. Israël is nu het onderwerp van het visioen. Met geen ander volk heeft Hij 

een verbond gesloten. Het gaat niet over de letterlijke ark, deze bestaat niet meer 

en zal nooit meer een rol spelen in het dienen van God (vgl. Jer. 3:16). De Joodse 

traditie verwacht een tempel met een ark van het verbond. God laat de geestelijke 

werkelijkheid hiervan zien in de hemel. Zijn trouw ten opzichte van het verbond dat 

Hij met het volk Israël heeft gesloten. 

 

 

Verwerking: 

 

1. Met welke maatstaf meet God? 

 

2. Wat maakt het nu onmogelijk om de tempel in Jeruzalem te bouwen? 

 

3. Wie is het beest uit de afgrond? 

 

4. Is God heerlijkheid geven en bekering niet hetzelfde? 

 

5. Regeert Christus nu niet? 
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Openbaring 12 
 

Tot en met Openbaring 11:18 werden we in gedachten meegenomen tot het einde 

van de Grote Verdrukking. Vanaf Openbaring 11:19 t/m Openbaring 22 worden ons 

meerdere details beschreven over gebeurtenissen die in de tweede helft van de 

zeventigste jaarweek de Grote Verdrukking gedurende drieënhalfjaar plaatsvinden. 

 

In vers 1-6 zien we de vrouw, (een beeld van het volk Israël, dat de Messias heeft 

voorgebracht) en de draak, de satan, die getracht heeft het onmogelijk te maken dat 

de Heere Jezus werd geboren en die toen Hij geboren was Hem trachtte te doden. In 

vers 7-18 lezen we een beschrijving van de strijd die in de hemel zal plaatsvinden 

tussen de engelenvorst Michaël en satan. En we zien dat satan daarna definitief uit 

de hemel wordt verwijderd 

 

Een grote dwaling van de Rooms Katholieke kerk is, dat zij leert dat met deze 

apocalyptische vrouw zowel de Kerk als Maria bedoeld zijn. In de brief aan de 

gemeente van Thyatira zagen we deze vrouw Izebel, een valse profetes, die aanzet 

tot geestelijke hoererij, en velen verleid heeft en verleidt (Openb. 2:18-28). Zie voor 

meer informatie de aantekeningen bij Openbaring 17:1-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterrenkrans 

Zoals bekend hanteert de Rooms-Katholieke Kerk als herkomst van het symbool van de 

sterrenkrans rond het hoofd van Maria, Openbaring 12:1-2: "en er werd een groot 

teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was 

onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; en zij was zwanger" 

De dag waarop de Europese vlag werd voorgesteld was 8 december 1955, "het feest 

van de onbevlekte ontvangenis van Maria, onze medeverlosseres." Andere 

aanwijzingen voor rooms-katholieke dominantie bij de keuze van de Europese vlag: op 

2 september 1958 onthulde aartsbisschop Montini van Milaan (de latere paus Paulus 

VI) op de berg Serenissima een 20 meter hoog standbeeld van Maria en noemde het 

"Onze-Lieve-Vrouw en heerseres van Europa". Paus Pius XII noemde Maria de "Moeder 

van alle naties" en riep op 3 maart 1953 de Europese volkeren op zich te verenigen. 

Bisschop dr. Graber zei op 9 september 1978: "Ik heb gevraagd om een Mariaanse 

Europese Internationale. Wij bidden en vragen in stilte, dat het westelijk halfrond ooit 

weer zal zijn wat het was, een Imperium Marianum." (Digibron) 
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De vrouw en de draak (vs. 1-6) 

 

(Vs. 1) In vers 19 van het vorige hoofdstuk zagen we dat de hemel geopend werd. En 

voordat de oordelen worden aangekondigd liet God de ark zien, het teken van Zijn 

verbond met Israël. Nu ziet Johannes een groot teken in de hemel: een vrouw 

bekleed met de zon, en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 

twaalf sterren. We denken hierbij aan de droom van Jozef. Hoe iedereen voor Jozef 

zou buigen (Gen. 37:9, 10). Hier echter is de zon een beeld van Israël, weliswaar in 

verbinding met de Messias. God zal aan Israël in de toekomst de hoogste macht op 

aarde toevertrouwen (Jafet zal in Sems tenten wonen Gen. 9:27). De maan onder de 

voeten van de vrouw betekent dat in het ‘vrederijk’ alle regeringsleiders, en hun 

gezag, aan Israël onderworpen zullen zijn. De kroon van twaalf sterren is een beeld 

van Israël als getuigenis van God op aarde, aan wie Hij dit gezag toevertrouwd (vgl. 

Openb. 21:12). 

 

(Vs. 2) De vrouw is zwanger en schreeuwt het in barensnood uit in haar pijn. Voordat 

de wedergeboorte van de schepping plaatsvindt, zullen weeën nodig zijn om dit te 

bewerken (vgl. Matt. 19:28; Hand. 3:19). Er wacht Israël nog een zware tijd. 

 

(Vs. 3) Er verscheen een ander teken in de hemel. Een vuurrode draak met zeven 

koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. Het is de grote 

tegenstander van God, de draak, satan zelf. De vrouw, Israël, is met symbolen van de 

hemel bekleed. De draak heeft zeven koppen. Met grote autoriteit oefent hij met 

satanisch verstand zijn macht uit. De tien horens stellen tien mogendheden voor. Op 

zijn koppen worden zeven diademen gezien, waarmee machthebbers 

(regeringsleiders) worden aangeduid die hij daarvoor gebruikt. 

 

(Vs. 4) Satan treedt openlijk op als vorst van de wereld. Nu is hij in het verborgen de 

god van de wereld (Joh. 21:31; 14:30; 16:21; 2 Kor. 4:4; Efz. 2:2). Namens hem zal 

het beest, de dictator van het hersteld Romeinse rijk, genoemd in Openbaring 13, 

zijn zichtbare vertegenwoordiger zijn. Deze ontvangt macht van hem om namens 

hem zijn plannen uit te voeren. Met zijn staart sleept satan het derde deel van de 

sterren, gevallen engelen, van de hemel mee en werpt die op de aarde. In Jes. 9:14 

wordt de leugenprofeet met een staart vergeleken. In die tijd verleidt satan met 

leugens en door valse leringen en dwalingen, hen die op de aarde hun gezag 
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uitoefenen. Het ware karakter van satan wordt openbaar en hoe hij op zijn oude 

methode mensen door leugens misleidt en Gods plannen tracht te verijdelen. 

 

De draak staat voor de vrouw, die op het punt staat te baren, om haar Kind zodra zij 

het gebaard zou hebben te verslinden. In Genesis 3 stond de duivel tegenover de 

vrouw om haar te verleiden. Toen dit hem gelukt was, gaf God aan de vrouw de 

belofte dat haar Nageslacht de kop van de slang zou vermorzelen. In de hof van Eden 

behaalde satan de overwinning. In Openbaring zien we dat God de overwinning 

behaald. Steeds heeft hij getracht het onmogelijk te maken, dat haar Nakomeling 

geboren zou worden. 

 

(Vs. 5) Zij baart een Zoon, die alle volken zal hoeden met een ijzeren staf. En het Kind 

wordt weggerukt naar God en Zijn troon. Satan heeft steeds getracht de geboorte 

van dit Kind, de Heere Jezus, te verhinderen (zoals: door de Israëlische jongetjes in 

de Nijl te laten verdrinken en het uitroeien van de Joden door Haman). Toen Hij 

geboren was, trachtte Herodes Hem te doden (kindermoord in Bethlehem). Door de 

vlucht naar Egypte ontkwam Hij aan hem. Nadat Hij door mensen was gekruisigd en 

naar zij dachten, door hen gedood, stond Hij op uit de dood en keerde terug naar de 

hemel (werd Hij weggerukt). Vanaf dat ogenblik, zit Hij als verheerlijkt Mens in de 

troon van de Vader (Openb. 3:21). En regeert Hij als in het verborgen, vanuit de 

hemel, de wereld. Maar als Hij terugkomt uit de hemel naar de aarde, zal Hij openlijk 

heersen als Koning en elke onrechtmatige daad vernietigen. Elke morgen zal Hij de 

goddelozen in het land ombrengen (Ps. 2; Openb. 2:26, 27; 12:5; 19:15; Ps.101:8; 

Zef. 3:5; Jes. 66:24). 

 

(Vs. 6) De vrouw vlucht naar de woestijn, waar ze een plaats heeft die God voor haar 

gereed heeft gemaakt. Daar wordt ze twaalfhonderdzestig dagen lang gevoed. Dit 

gebeurt in de tweede helft van de Grote Verdrukking, de zeventigste jaarweek 

(Daniël 9:24-27). In die tijd waarin de antichrist zich in zijn ware gedaante openbaart, 

wordt ook het openlijk handelen van God met het volk Israël, weer zichtbaar. De 

bijzondere verbinding van God met Israël die zij vanwege hun verwerping van de 

Messias hadden verbroken, wordt door God weer opgepakt. Een gelovig overblijfsel 

uit Jeruzalem, wat niet meedoet aan de vreselijke afgoderij, vlucht naar de woestijn, 

waar zij door God op een unieke manier worden bewaard. 
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De strijd van Michaël en de draak (vs. 7-18) 

 

(Vs. 7) Er is dan oorlog uitgebroken in de hemel: Michaël en zijn engelen voeren 

oorlog tegen de draak, en ook de draak en zijn engelen voeren oorlog. In de hemel, 

de plaats van waaruit God regeert en waar zowel goede engelen, als dienende 

geesten zijn, verblijven nu nog engelen die met satan tegen God in opstand waren 

gekomen (vgl. Job 1:6; 2:1).  

 

(Vs. 8) Maar satan en zijn engelen zullen niet sterk genoeg zijn, om stand te kunnen 

houden tegen Michaël en zijn engelenmacht. Het moment nadert dat hun de 

toegang tot de hemel voorgoed wordt ontzegd. De engel Michaël is de enige engel 

die een aartsengel, engel of engelenvorst wordt genoemd. Hij staat in een bijzondere 

betrekking tot het volk Israël (zie Dan. 11:21; 12:1; Jud. :9). Hij strijdt voor Israël en 

redetwistte met de duivel over het lichaam van Mozes. In Deuteronomium 32:8 

vertalen de LXX in de Septuaginta dat God het land verdeelde naar het getal van de 

engelen van God. Na de zondvloed worden uit de nakomelingen van Noach zeventig 

namen genoemd als stamvaders van de volken (Gen. 10:32). 

 

(Vs. 9) De grote draak werd neergeworpen: de oude slang, die duivel en satan 

genoemd wordt. Hij is het die als diabolos (Grieks) wat lasteraar, door elkaar werper, 

en leugenaar betekent en als satan (Hebreeuws) wat tegenstander betekent, misleid 

en verleid. Vele jaren lang heeft hij de hele wereld verzocht, misleid en verleid. Dan 

echter wordt hij met zijn engelen uit de hemel op de aarde geworpen. Nu bevindt hij 

zich daar nog. Vandaar ook de strijd in de hemelse gewesten. Aan zijn machtsstrijd in 

de hemelse gewesten (de voor ons niet waarneembare wereld), zal dan voorgoed 

een einde zijn gekomen. De Heere Jezus zag dit al gebeuren toen hij op aarde was. 

Als een bliksem zag Hij hem uit de hemel vallen (Luk. 10:18). Ook in Openbaring 20:2 

wordt hij beschreven als de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan. Die 

gebonden wordt voor duizend jaar en opgesloten in de afgrond. Daarna wordt hij 

voor een korte tijd losgelaten en vervolgens geworpen in de poel van vuur, waar hij 

zijn straf voor eeuwig zal ondergaan (Openb. 20:3, 10). 

 

Viermaal lezen we over satan, de gevallen morgenster, dat hij wordt geworpen: 

(1) Uit de directe tegenwoordigheid van God verbannen en op de aarde 

geworpen (Jes. 14:12-14; Ezech. 28:17) 
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(2) Voorgoed uit de hemel verbannen en op de aarde geworpen (Openb. 12:9) 

(3) Van de aarde, en tijdelijk in de afgrond, geworpen (Openb. 20:2, 3) 

(4) Definitief geworpen in de hel (Openb. 20;10) 

 

(Vs. 10) Nadat satan en zijn engelen voorgoed verbannen zijn uit de hemel, hoort 

Johannes een luide stem in de hemel zeggen: “Nu is gekomen de zaligheid, de kracht 

en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van 

onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.” 

Het grote moment is gekomen dat de Heere Jezus Christus, de Gezalfde van God, 

Zijn heil, Zijn zaligheid, voor Israël en de wereld zal openbaren en Zijn Koninklijke 

heerschappij met macht en kracht zal aanvaarden. In de hemel zal satan nooit meer 

de gelovigen bij God kunnen aanklagen, wanneer hij hun zondige daden ontdekt. 

Daarbij klaagt hij de gelovigen op dit moment, wanneer zij zondigen, in hun geweten 

aan, dat kan hij dan niet meer (vgl. Zach. 3:1-5; Job 1:6-12; 2:1-7). 

 

(Vs. 11) Zij, de broeders, het gelovig overblijfsel in Israël en gelovigen uit andere 

volken, hebben de macht van satan weerstaan in de kracht van het bloed van het 

Lam. De Heere Jezus Die voor hen Zijn leven gaf, gaf hen kracht. Van Hem hebben zij, 

door hun woorden, van Hem getuigd. Zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de 

dood. Velen van deze getuigen zijn de marteldood gestorven. Hun zielen bevinden 

zich onder het altaar (Openb. 6:9-11; 14:13). 

 

(Vs. 12) In de hemel is er blijdschap bij hen die daar vertoeven. Tegelijk zien zij met 

ontzetting naar wat er gebeurd met hen die de aarde en de zee bewonen.  

De volken worden aan de woede van de duivel overgegeven. Dan, als hij zijn 

machtspositie in de hemelse gewesten is kwijtgeraakt, zal hij al zijn macht inzetten 

om vreselijke dingen op aarde tot stand te brengen. Daar de duivel weet dat hij nog 

maar weinig tijd heeft, zal hij de antichrist, de mens der zonde, de zoon van het 

verderf, inspireren. Waarop zijn ware aard openbaar wordt. 

 

(Vs. 13) Zodra de draak, de duivel, ziet dat hij op aarde is geworpen, zal hij de vrouw 

die het mannelijk Kind heeft gebaard vervolgen. Hij ontketent een vreselijke 

vervolging tegen de Joden die God trouw blijven. 
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(Vs.14) Aan de vrouw echter werden twee vleugels van een grote arend gegeven, 

opdat zij naar de woestijn zou vliegen. Naar een plaats waar zij gevoed wordt, een 

tijd, tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. In Matt. 25:15-31 had 

de Heere Jezus al over de tijd gesproken dat in de tempel gruwelijke afgoderij zal 

plaatsvinden. Als dit zou gebeuren moesten zij onmiddellijk vluchten naar de bergen 

(vgl. Dan. 7:25; 12:1; 7-11). Zodra zij beseffen dat dit moment is aangebroken, 

ontvangen deze Joden de mogelijkheid om snel uit die omgeving weg te vluchten. 

Zoals God Zijn volk veertig jaar in de woestijn heeft gevoed en Hij Elia heeft gevoed 

en beschermd, zal Hij dit overblijfsel gedurende die drieënhalf jaar beschermen en 

voeden en buiten het invloedsgebied van de duivel houden. 

 

(Vs. 15). Nu dit gelovig overblijfsel is gevlucht, spuwt de slang uit zijn bek water als 

een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Grote 

volksmassa’s worden opgestookt om het Joodse volk van de aardbodem te 

verdelgen (vgl. Ps. 83:1-9). De koning van Assyrië, de koning van het noorden, werd 

eerder vergeleken met wateren van een machtige rivier, die het land binnendringt, 

overspoelt en met uitgespreide vleugels vult (Jes. 8:5-10). 

 

(Vs. 16) Maar de aarde, het terrein van de vijand, komt de vrouw te hulp, want de 

aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had 

gespuwd. God neemt het volk in bescherming tegen deze vreselijke macht. De vijand 

kan haar niet bereiken. En Hij verzwelgt hen die dood en verderf beramen en zaaien, 

tegen het volk Israël. 

 

(Vs. 17) De vervolgingen houden niet op, want de draak wordt boos tegen de vrouw 

en gaat heen om oorlog te voeren tegen haar en de overigen van haar nageslacht. 

Zolang er mensen zijn uit het geslacht van Israël, zal de duivel strijd tegen hen 

voeren en hen trachten te vernietigen. Er zijn dan ook Joden die niet kunnen 

vluchten naar de door God aangewezen plaats. Zij houden echter Gods geboden in 

acht. Zij hebben het getuigenis van de geest van de profetie, blijven in woord en 

daad getuigen en voorzeggen de spoedige komst van Jezus Christus, de Messias, de 

komende Koning (19:10). 

 

(Vs. 18) En ik, Johannes, stond op het zand bij de zee. Vervolgens ziet Johannes hoe 

het beest uit de zee, het Romeinse rijk, opkomt. 
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Verwerking: 

1. Wanneer is in de Bijbel voor de eerste maal voorzegt dat het volk Israël in de 

toekomst de wereldheerschappij van God ontvangt? 

 

2. Wat is het unieke van het volk Israël? 

 

3. Wat is hoeden met een ijzeren staf? 

 

4. Is er geografisch nu al een plaats bekend waar God de Joden uit Jeruzalem kan 

verbergen? 

 

5. Klaagt de duivel jou ook wel eens aan. Hoe en wanneer? 

 

6. Hoe weet de duivel dat hij nog maar weinig tijd heeft? 

 

7. Ervaar jij de woede van de duivel? 

 

8. Neem jij de geboden van God in acht en heb jij het getuigenis van Jezus Christus? 
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Openbaring 13 
 

In hoofdstuk 12 zagen we de geschiedenis van het volk Israël voorgesteld als een 

vrouw die de Messias heeft voortgebracht. En we zagen een voortdurende strijd 

tegen God, over de rug van dit volk. En vervolgens een strijd in de hemel tussen 

Michaël en zijn engelen, en de satan en zijn engelen. Satan, met zijn engelen, leidt de 

nederlaag en wordt, met zijn engelen, uit de hemel geworpen, op de aarde. Vanaf 

dat moment is hen definitief de toegang tot de hemel ontzegd. Vervolgens breekt er 

een vreselijke vervolging tegen de getrouwen in Israël los. 

 

In hoofdstuk 13 zien we hoe satan de gehele wereld in opstand brengt tegen God. 

Hij gebruikt daarvoor een politieke macht, het beest uit de zee. En een geestelijke 

macht, het beest uit de aarde. 

 

Het beest dat uit de zee komt: 

het Romeinse rijk met hun politieke leider, de dictator (vs. 1-10) 
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(Vs. 1) Johannes zag uit de zee een beest opkomen, dat tien horens en zeven koppen 

heeft. Op zijn horens waren tien kronen of diademen, en op zijn koppen 

godslasterlijke namen. In Openbaring 11:2 en 7 zagen we dat de heilige stad vertrapt 

wordt door de heidenen en door het beest uit de afgrond. Nu volgt een beschrijving 

van meerdere details van de twee beesten. De zeven koppen zijn de zeven bergen 

waarop Rome is gebouwd en een beeld van zeven koningen. In Openbaring 17:3, 7-

12 vinden we een nadere omschrijving van dit beest (een politieke en religieuze 

macht). De zee of de wateren zijn een beeld van de chaos van de volkenwereld, 

waaruit dit beest opkomt (Openb.17:15). Deze politieke macht openbaart zich door 

godslasterlijke daden. 

 

(Vs. 2) Het beest leek op een panter. Het had poten als van een beer en een muil als 

van een leeuw. Het is een combinatie van eigenschappen van vorige rijken, waaruit 

het Romeinse rijk is ontstaan. We zagen eerder dat dit rijk dan hersteld zal zijn. Hier, 

in Openbaring, worden de vier dieren in een andere volgorde gezien dan Daniël 

beschreven heeft; in de omgekeerde volgorde. Daniël zag vooruit, en noemt de 

rijken waaruit het Romeinse rijk is ontstaan en noemt daarom eerst de leeuw (het 

Babylonische rijk), daarna de beer (het Medisch-Perzische rijk), daarna het luipaard 

of de panter (het Grieks-Macedonische rijk) en daarna een schrikwekkend, gruwelijk 

beest met tien horens (Dan. 7). Zie ook een beschrijving van het vierstatenbeeld in 

Daniël 2. Daniël gaf een beschrijving van deze rijken als toekomstig. Johannes zag de 

rijken in het verleden. Het herstelde Romeinse rijk is een mengeling van alle 

kenmerken van de vorige rijken. Het heeft de snelheid van veroveren van het 

Griekse rijk, de hardnekkigheid waarmee het Perzisch rijk streed en de roofzucht van 

het Babylonische rijk. De draak, satan, geeft aan dit rijk, aan dit beest, zijn kracht, 

zijn troon (dwz. de regering en zijn macht, de alleen heerschappij over de volken). 

God heeft uiteindelijk alle macht in hemel en op aarde. Satan heeft veel macht. Deze 

macht heeft hij van God ontvangen. Helaas misbruikt hij zijn macht op een vreselijk 

manier (vgl. Ezech. 28:14; Matt. 28:18; Joh. 19:10, 11). 

 

(Vs. 3) Johannes zag dat één van de koppen van het beest als dodelijk gewond, maar 

zijn dodelijke wond genas. Het beest met zeven koppen is niet alleen een beeld van 

Rome, gebouwd op zeven bergen, maar het duidt ook op zeven verschillende 

regeringsvormen van het Romeinse rijk. De laatste, de keizerlijke regeringsvorm, de 

dictatuur van de heerschappij door één persoon die in het verleden was, zal er 
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opnieuw zijn. Het oude Romeinse rijk dat in het jaar 476 na Chr. ten val kwam, zal 

herrijzen. Het beest wat was en niet is, en wat zal opkomen (Openb. 17:8). 

 

Velen hebben getracht dit rijk te doen herstellen met oorlogen. Zoals Karel de Grote, 

Karel V, Napoleon en Hitler. Wat door oorlogvoering niet is gelukt, zien we na de 

tweede wereldoorlog op vrijwillige basis van volken tot stand komen. Met 

verwondering zal de hele aarde dit beest, deze dictator en zijn rijk, achternalopen. 

 

(Vs. 4) Een tien statenbond uit de landen die zich verenigen zal al zijn macht leggen 

in handen van de dictator, die aan het hoofd zal staan van dit hernieuwde Romeinse 

rijk. De hele aarde aanbidt de draak, satan, omdat hij aan het beest macht heeft 

gegeven en aanbidt het beest. In verwondering zegt men: “Wie is aan het beest, dit 

rijk, dit machtsblok, gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren?” Men belijdt dat dit 

beest bijna almachtig is. Door deze aanbidding ontvangen satan, de politieke leider 

en de geestelijke leider eer van mensen, die alleen aan God toekomt. 

 

(Vs. 5) Gedurende tweeënveertig maanden geeft satan deze wereldleider macht om 

grote woorden en godslasteringen te spreken. 

 

(Vs. 6) In Daniël 7:23-25 zien we dat dit beest, de dictator van het hersteld Romeinse 

Rijk, nadat hij macht heeft ontvangen van tien koningen, drie van deze 

regeringsleiders zal vernederen, ten val brengen. Ook opent hij zijn mond om 

lasteringen uit te spreken tegen God, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent (de 

gemeente) en om hen die in de hemel wonen (andere gelovigen en engelen) te 

lasteren. 

 

(Vs. 7) Het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om 

hen te overwinnen. De Israëlieten die trouw blijven aan God en allen die weigeren 

om het beest en zijn beeld te aanbidden, worden op een vreselijke manier vervolgd. 

 

(Vs. 8) Allen die op de aarde wonen (met de aarde wordt vooral het Romeinse rijk 

bedoeld), zullen het beeld van het beest aanbidden. Althans, van wie de namen niet 

zijn geschreven in het boek des levens van het Lam. De namen van deze gelovigen 

staan vanaf de grondlegging van de wereld geschreven in dit boek. Toen dacht God 

al aan hen en wist Hij dat zij het Lam van God, de Heere Jezus, als hun Verlosser en 
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Heere zouden aannemen. Dan, kort voor de verschijning van de Heere Jezus, zal wat 

geschreven staat in vervulling gaan: ”Als de Zoon des Mensen komt, zal Hij wel het 

geloof vinden op de aarde?” (Luk. 18:8). De namen van de gelovigen die behoren bij 

de gemeente staan van voor de grondlegging der wereld al opgetekend. Toen waren 

zij reeds uitverkoren om voor altijd voor Hem te zijn (Efz. 1:4). De gemeente heeft 

een hemelse en een eeuwige roeping. De gelovigen uit Israël en de volken hebben 

een aardse roeping (Matt. 13:35; 25:34). Zij zullen het koninkrijk van God op aarde 

beërven.  

 

(Vs. 9) Indien iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. In Openbaring 2 en 3 

lazen we zevenmaal deze uitdrukking met de toevoeging: “wat de Geest tot de 

gemeente zegt”. We zagen eerder dat de gemeente opgenomen is in de hemel. 

Vandaar dat dit niet tot haar gezegd wordt. De uitdrukking: wie oren heeft, hore, 

gebruikte de Heere Jezus eerder diverse malen. Zie bijvoorbeeld Matt. 13:43. 

 

(Vs. 10) Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als 

iemand met het zwaard doodt, dan zal hij zelf door het zwaard gedood worden. Hier 

is het geloof en de volharding van de heiligen. God laat dan toe dat het beest 

mensen gevangen neemt en doodt. Maar op Zijn tijd zal Hij de getrouwen uit deze 

vreselijke verzoeking verlossen. Tot dat moment wordt het geloof van de getrouwe 

heiligen op de proef gesteld. Bij de verschijning van de Heere Jezus zullen de rollen 

omgekeerd zijn (zie 2 Thess. 1:4-7). Gelovigen nu, in de genade tijd, worden niet 

opgeroepen om het oog om oog en tand om tand-principe te hanteren, maar te 

berusten en zichzelf niet wreken (Matt. 10:23; Fil. 1:28-30; Gal. 6:7; Rom. 12:19). 
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Het beest dat uit de aarde opkomt: 

de geestelijke leider, de antichrist ofwel de valse profeet (vs. 11-18) 

 
In het midden van deze oude voorstelling zet 

het beest uit de aarde 

de mensen aan om het beeld te aanbidden. 

 

(Vs. 11) Vervolgens zag Johannes 

een ander beest opkomen. Dit 

komt uit de aarde. Het had twee 

horens als die van het Lam, maar 

het sprak als de draak. Dit 

tweede beest verschijnt op het 

wereldtoneel, als het Romeinse 

rijk is hersteld. Het zevenkoppige 

monster heeft dan de 

wereldwijde revolutie die er 

komt onder zijn controle. Dit andere beest, de antichrist, is als het ware de 

vleeswording van satan. Een imitatie van de Heere Jezus, Die de vleeswording van 

het Woord is. Johannes heeft in andere brieven geschreven dat de geest van de 

antichrist al werkt. Dit was toen, en is nu (1 Joh. 2:2; 4:3; 2 Joh:7). De antichrist, die 

zich zal voordoen als de Joodse Messias, wordt aangenomen in plaats van Christus 

(Joh. 5:43). Hij zal echter ook tegen Christus zijn (anti wil zeggen in plaats van, en 

tegen Christus). 

 

(Vs. 12) Dit beest, de antichrist, oefent alle macht voor de ogen van het eerste beest, 

de vreselijke dictator, uit. Door zijn satanische macht bewerkt hij dat de aarde en zij 

die erop wonen dit beest, waarvan de dodelijke wond was genezen, zullen 

aanbidden. In Openbaring 13 zien we een duivelse drie-eenheid. Een nabootsing van 

de Goddelijke Drie-eenheid. De antichrist in Jeruzalem zal met de dictator van het 

Romeinse rijk een verbond sluiten. Waardoor de macht van dit rijk nog groter wordt. 

Deze leider van de Joden en van de afvallige christenheid zal een nieuwe godsdienst 

invoeren. 
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(Vs. 13) Hij doet zelfs vuur van de hemel neerkomen op de aarde voor de ogen van 

mensen. Toen op de berg Karmel uitgemaakt moest worden, wie God is, daalde ook 

vuur van de hemel neer (1 Kon. 18:38). De tekenen en wonderen die de antichrist 

doet, bereiden de weg voor de verschrikkelijke afgoderij die nooit eerder zo heeft 

plaatsgevonden op aarde. 

 

(Vs. 14) Door deze tekenen voor de ogen van de dictator van het Romeinse rijk te 

verrichten, misleidt hij hen die op de aarde wonen. Vervolgens geeft de antichrist 

opdracht om een beeld te maken ter ere van deze dictator. Dit beeld zal in de 

tempel worden opgericht.  

 

(Vs. 15) De antichrist ontvangt van satan zoveel macht dat hij zelfs dit beeld van het 

beest een geest kan geven en kan laten spreken. Het onmogelijke ligt binnen het 

bereik. Daarbij heeft hij macht dat allen die weigeren dit beeld te aanbidden, gedood 

worden. De antichrist zet zich als god neer in de tempel om zichzelf, de politieke 

leider en de satan openlijk te laten aanbidden. Iets dergelijks zagen we eerder in het 

beeld wat ter ere van Nebukadnezer was opgericht, dat een ieder moest aanbidden. 

Ook toen werd de mens aanbeden en daarmee goddelijke eer gegeven. Ook toen 

stond er de doodstraf op voor degenen die dit weigerden (Dan. 3:1-15). 

 

(Vs. 16) Daarbij bewerkt de antichrist dat allen, kleinen en groten, rijken en armen 

en vrijen of slaven, dus mensen uit alle lagen van de maatschappij, een merkteken 

aan de rechterhand of aan het voorhoofd moeten hebben.  

 

(Vs. 17) Zonder dit merkteken van het beest of het getal van zijn naam, zal het 

onmogelijk zijn dat iemand kan kopen of verkopen. Wie zich niet achter de 

godsdienst van de antichrist schaart, wordt van al zijn rechten als burger beroofd en 

kan zelfs zijn leven verliezen. Door de ongehoorzaamheid aan God is de mens in de 

macht van zonde en satan gekomen. Als dan de mens zich volkomen losgemaakt 

heeft van God en zich vrij man waant, zal hij aan de verschrikkelijkste slavernij 

onderworpen zijn. Een onderhuids, onzichtbaar teken aanbrengen, bijvoorbeeld een 

minuscuul kleine chip, is technisch al vele jaren mogelijk. 

 

(Vs. 18) Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal berekenen. Want 

het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. Veel is over de 
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uitleg van dit getal en de naam van de persoon wie dit zou zijn, gespeculeerd. De 

oplossing is ons nu niet gegeven. De verstandigen in die tijd zullen weten wie dit is 

(vgl. Dan. 12:8-10). Wat het ook betekent, zeven is het volmaakte getal. Zes is het 

bijna volmaakt zijn van de mens. Dan vindt het aan God gelijk willen zijn, openlijk 

plaats. 

 

De antichrist is de mens der zonde, de mens van de aarde (Ps. 10:18). Die zegt dat er 

geen God is (Ps. 14 en 53). Hij is de grote tegenstelling van Christus. God zond Zijn 

Zoon om de wereld te behouden. De duivel zendt de antichrist om de wereld te 

verderven. Jezus Christus deed wonderen tot welzijn van de mensen, de antichrist 

om te vervolgen en dood en ellende te zaaien. Evenals Christus treedt hij op als een 

koning en een profeet. De Heere Jezus heeft echter een hoorn van heil (Luk. 1:69). 

 

 

Verwerking: 

 

1. Wat is godslastering? 

 

2. Zie je nu al kenmerken van het Romeinse rijk?  

 

3. “Wat we nodig hebben, is een sterke man, al komt hij van de duivel”. Dit was een 

uitspraak van de Belgische minister, Paul-Henri Spaak, een van de belangrijkste 

grondleggers van de Europese samenwerking na de Tweede Wereldoorlog. Zie je 

deze uitspraak actueel worden?  

 

4. Staat jouw naam geschreven in het boek des Levens van het Lam? 

 

5. Hoe komt het dat dan velen bewerkt kunnen worden om satan openlijk te 

aanbidden? 

 

6. Moeten gelovigen nu angst hebben om gedwongen te worden, het merkteken van 

de satan te dragen? 

 

7. Is die vreselijke tijd met verleidingen, te vergelijken met onze tijd?  
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Openbaring 14 
 

In hoofdstuk 12 en 13 kregen we een beschrijving van de vreselijke goddeloosheid 

van Israël en de volken. Deze wordt bewerkt door satan, die dan uit de hemel op de 

aarde is neergeworpen en weet dat hij nog slechts een korte tijd heeft om mensen 

te verleiden in zijn opstand tegen God. 

 

In hoofdstuk 14 wordt, in zeven situaties, beschreven hoe God enerzijds aan alle 

mensen genade wil bewijzen en hoe iedereen bekendgemaakt wordt met het 

eeuwige evangelie. Aan de getrouwen wordt een heerlijk vooruitzicht voor ogen 

gesteld. Zij zullen in de heerlijkheid van Christus delen en met Hem regeren op 

aarde. Anderzijds zal God gericht uitoefenen over hen die Hem tarten. De vreselijke 

goddeloosheid in die tijd waarin de satan, het beest en de antichrist openlijk worden 

aanbeden, maakt de uitstorting van de toorn van God noodzakelijk. 

 

Zeven engelen met de laatste zeven plagen (vs. 1-5) 

 

Als eerste zien we een gelovig overblijfsel uit het tweestammenrijk 

dat door de Grote verdrukking gaat en door de Heere Jezus op aarde is 

afgezonderd (vs. 1-5). 

 

(Vs. 1) Johannes zag in dit visioen op de berg Sion (dat is in Jeruzalem, de plaats van 

waaruit de koningen van Juda regeerden) het Lam staan, en bij Hem stonden 

honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn 

Vader geschreven. Dit in contrast met Openbaring 13, waar we de goddelozen zagen 

met het merkteken van het beest aan hun voorhoofd. De 144.000 hebben geweigerd 

dit merkten aan hun voorhoofd te ontvangen. De berg Sinaï is een symbool van de 

wet. De berg Sion een beeld van de genade. In Jeruzalem, daar waar Hij op aarde 

geleden heeft, zal de Heere Jezus straks, als Koning, Zijn troon plaatsen en in genade 

en rechtvaardigheid regeren over Israël en de volken. Hij is o. a. omringt door een 

getrouw overblijfsel uit de grote verdrukking. Bij de verschijning van de Heere Jezus 
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worden de heiligen die in de Grote Verdrukking zijn gestorven, opgewekt en ze 

zullen vervolgens ook deel hebben aan Zijn regering (vgl. Ps. 78:68; Hebr. 12:22; 

Openb. 20:4). Deze 144.000 (een letterlijk aantal, of een volheid zowel uit de tien en 

de twee stammen van Israël) worden in dit hoofdstuk gezien na de Grote 

Verdrukking. In Openb. 7 zagen we deze 144.000 als verzegelden voor de Grote 

Verdrukking. 

 

(Vs. 2) Johannes hoorde een geluid uit 

de hemel, als van vele wateren, als het 

geluid van een donderslag en het 

geluid van harp- of citerspelers. De 

onverwachte vreselijke oordelen en 

daarbij de muzikale omlijsting van het 

overwinningslied. 

 
Papyrus-47 (geproduceerd in de 3e eeuw) 

met de verzen 13:16–14:4 uit de 

Openbaring van Johannes) 
 

(Vs. 3) Zij zingen een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de 

ouderlingen. Niemand kon dit lied leren, behalve de 144.000. In Openbaring 5:9 

hoorden we de vierentwintig ouderlingen, de heiligen in de hemel, een nieuw lied 

zingen. De heiligen die door de Grote Verdrukking zijn gegaan, zingen samen met de 

hemelse heiligen het lied van verlossing (vgl. Openb. 7:10). Zij zijn als eerstelingen 

voor God gekocht van de aarde en zullen met Hem de zegeningen van het 

duizendjarig rijk beërven. 

 

(Vs. 4) Zij hebben zich niet met vrouwen bevlekt, want ze zijn maagden. Afgoderij 

wordt door de profeten als geestelijke hoererij voorgesteld. Zij volgen het Lam waar 

het ook heen gaat. Dat wil zeggen, deze gelovigen hebben niet meegedaan met de 

vreselijke afgoderij die in die tijd op aarde heeft plaatsgevonden. Zij luisterden niet 

naar de verlokking en verleiding van de antichrist, ook al kostte hen dit lijden en 

vervolging. Deze zijn als eerstelingen gekocht uit de mensen voor God en voor het 

Lam. Een grote schare van bekeerlingen zal nog volgen (vgl. 1 Kor. 6:20; 7:23;1 Petr. 

1:19). 
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Vs. 5) Velen hebben in die tijd de leugens van de duivel en de antichrist geloofd, en 

er naar gehandeld. De 144.000 hebben aan deze praktijken, het geloven en het 

doorgeven van deze leugens niet meegedaan. Derhalve staan ze smetteloos voor de 

troon van God. 

 

Drie engelen kondigen het oordeel aan (vs. 6-13) 

 

Als tweede beschrijving zien we dat het eeuwig evangelie door 

een engel wordt verkondigd, waardoor uit de volken velen 

tot bekering komen (vs. 6-7) 

 

(Vs. 6) Johannes zag een andere engel (een niet eerder genoemde engel), die hoog 

aan de hemel vloog. Hij had het eeuwig evangelie om dit te verkondigen aan hen die 

op de aarde wonen, aan elke stam, elke taal en elk volk. Dit is de laatste roepstem 

van God die tot de wereld komt. Er zijn verschillende evangeliën ofwel blijde 

boodschappen. Noach predikte aan zijn tijdgenoten dat zij zich moesten bekeren. 

Abraham ontving de blijde boodschap dat hij een vader van vele volken zou worden. 

Aan Israël werd beloofd dat zij het beloofde land zouden beërven. Johannes werd 

beloofd dat het koninkrijk nabij was. In deze tijd wordt het evangelie van genade en 

vergeving van zonden gepredikt. Evenals twee duizend jaar geleden bij Zijn eerste 

komst, zal vóór de wederkomst van de Heere Jezus het evangelie van het koninkrijk 

opnieuw worden gepredikt. Dan over de gehele aarde. Dus niet alleen aan Israël, 

maar ook aan alle andere volken (Matt. 24:29-31). 

 

(Vs. 7) De engel riep met luide stem: “Vreest God en geef Hem eer, want het uur van 

Zijn oordeel is gekomen. Aanbidt Hem Die de hemel, de aarde en de waterbronnen 

heeft gemaakt.” Dit eeuwig evangelie heeft als inhoud: God erkennen als Schepper 

en Hem als zodanig eren. Ieder mens kan weten dat hij een Schepper heeft en dat hij 

eenmaal aan Hem verantwoording zal moeten afleggen van zijn daden (vgl. Jona 1:1; 

9; 3:1; Hand. 17:24; Rom. 1:18-20). 
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Als derde beschrijving zien we het oordeel over Babylon,  

de valse kerk (vs. 8) 

 

(Vs. 8) Johannes zag dat een andere engel die volgde, de val aankondigde van 

Babylon, de grote stad, omdat zij de volken van de wijn van de toorn van haar 

hoererij heeft laten drinken. In Openb. 17 en 18 wordt dit uitvoerig beschreven. 

 

Als vierde beschrijving het oordeel over hen die het beest hebben 

aanbeden (vs. 9-12). 

 

(Vs. 9) Een derde engel volgde de vorige twee. Die met luide stem zei: “Als iemand 

het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn hand en voorhoofd 

ontvangt, volgt een vreselijk oordeel.” In het volgende vers lezen we een ernstige 

waarschuwing aan hen die het merkteken ontvangen. De antichrist en de dictator 

van het Romeinse rijk zullen iedereen dwingen een merkteken aan de hand of het 

voorhoofd te laten aanbrengen. Alleen door middel van deze identificatie kan men 

kopen of verkopen. Degenen die dit laten aanbrengen conformeren zich daarmee 

echter aan de grote tegenstanders van God, aan satan, de dictator en de antichrist. 

 

(Vs. 10) De consequentie voor iemand die dit merkteken ontvangt, is dat hij zal 

drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken, en dat 

hij gepijnigd zal worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen. Zij die 

weigeren om de antichrist te gehoorzamen, worden op een vreselijke wijze vervolgd. 

Daarna echter zal de wraak van God hen treffen en ontvangen ze vervolgens de straf 

van een vreselijk oordeel. Zonder enkele strafvermindering (2 Tess. 1:8, 9). 

 

(Vs. 11) De rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. Zij die het beest en 

zijn beeld aanbidden, en het merkteken van zijn hand ontvangen, hebben dag en 

nacht geen rust. Aan het oordeel over hun zonde, deze verbintenis, komt nooit een 

einde. Het is een eeuwig oordeel in de hel. Ver verwijderd van God. Nooit meer 

zullen zij rust hebben (vgl. 0penb. 20:10; 14, 15; 21:8).  

 

(Vs. 12) Hier zien we de volharding van de heiligen en wordt openbaar wie de 

geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. De dag komt, dat aan het 

licht komt wie tot het einde toe volharden. En wie Gods geboden en het geloof in 
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Jezus in acht nemen. Zelfs in de moeilijkst denkbare situatie vestigen zij hun geloof 

op de Heere Jezus, die Zelf op aarde ook verworpen werd. 

 

Als vijfde beschrijving de martelaren die in Christus zijn  

gestorven (vs. 13) 

 

(Vs. 13) Nu hoort Johannes een stem uit de hemel die hem opdracht geeft om op te 

schrijven wat het deel zal zijn van de gelovigen die als martelaar zijn gestorven. Voor 

hen geldt met name: “zalig de doden die in de Heere sterven”. In die vreselijke tijd is 

het leven voor hen bijna onmogelijk. Het dienen van God vergt in die tijd bijzonder 

veel inspanning. Daarom zijn ze gelukkig en beter af, als hun ziel met Christus is. De 

Geest beaamt dit en zegt, dat zij mogen rusten van hun inspanningen. Niet alleen de 

werken van de ongelovigen worden openbaar. Ook die van de gelovigen. Voor hen is 

er eerst rust en daarna eeuwige beloning. Bij de verschijning van de Heere Jezus 

worden zij opgewekt uit de dood, zullen zij met Hem delen in Zijn heerlijkheid en 

vervolgens zullen zij heersen gedurende de duizend jaar (Openb. 20:4-6).  

 

De graanoogst en de wijnoogst (vs. 14-20) 

 

Als zesde beschrijving de oordelen die aan de verschijning 

 van de Heere Jezus voorafgaan (vs. 14-16) 

 

Bij Zijn verschijning, de wederkomst van de Heere Jezus op aarde, zal Hij het kaf van 

het koren en het onkruid van de tarwe scheiden (Matt. 3:12; 13:24-30; 36-43). 

Gezeten op een witte wolk, zag Johannes Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn 

hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. Het is de Heere Jezus 

aan Wie het oordeel is gegeven. In Koninklijke majesteit zal Hij als Rechter 

verschijnen om het oordeel uit te spreken, dit uit te (laten) voeren over de volken en 

om de getrouwen te belonen (vgl. Joh. 5:22, 23: Hand. 17:31). De Zoon van God 

werd Mens en is daarom ook de Mensenzoon (Dan. 7:9, 13; Hebr. 2:6-10). 

De gouden kroon spreekt van Koninklijke waardigheid. De scherpe sikkel is er om de 

oogst van de aarde te verzamelen, om goede vruchten te verzamelen en om het 

slechte te vernietigen. De witte wolk en de wolkkolom waren in het Oude Testament 

zichtbare tekenen van de tegenwoordigheid van God. 

 



126 
 

(Vs. 15) Een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die 

op de wolk zat: “Zend Uw sikkel en maai, want het uur is gekomen, omdat de oogst 

van de aarde geheel rijp is geworden.” Ook voor de engelen is het duidelijk dat de 

maat van de zonde van de volken meer dan vol is en daarom roepen zij om een 

ingrijpen van de Heere Jezus.  

 

Vs. 16) Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd 

gemaaid. De één wordt dan meegenomen en gaat het vrederijk in, de ander wordt 

weggenomen en komt door het oordeel om (vgl. Matt. 24:39-42; 25:31-46).  

 

Als zevende beschrijving de verschrikkelijke uitoefening van 

wraak over de godsdienstige afval (vs. 17-20). 

 

(Vs. 17) Een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, en had eveneens 

een scherpe sikkel. Nogmaals, de oordelen worden rechtstreeks voltrokken door de 

Heere Jezus Zelf en door de maaiers, de engelen (Matt. 13:26; Openb. 19: 11-16). 

 

(Vs. 18) Weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over 

het vuur. Deze engel riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had: “Zend 

uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven 

ervan zijn rijp.” Op het altaar werden de offers gebracht. Dit offer betekende 

verlossing voor hen die het Offer, de Heere Jezus, hebben aangenomen. Maar dan 

komt van dit altaar het oordeel voor hen die dit Offer hebben verworpen (vgl. 

Openb. 6:9-11; 8:3-5).  

 

(Vs. 19) De engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok 

van de aarde en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. Bij de oogst 

van het graan gaat het om het scheiden van het kwade en het goede. Bij de 

wijnoogst om het oordeel over de goddelozen. De druiven worden in de wijnpersbak 

van de grimmigheid van de toorn van God geworpen. Dit oordeel heeft met name 

betrekking op de volken die zich in het land verzamelen. De wijnstok is het 

getuigenis waarvan God vrucht zou mogen verwachten. Christus was de ware 

Wijnstok en bracht vrucht voor God voort (Joh. 15:1). Israël was ook een wijnstok 

maar bracht geen vrucht voor God voort (zie Ps. 80:9-12; Jer. 2:21; Ezech. 17:5-8; 

Hos. 10:1; 14:8) (vgl. Jes. 5:1-7; Matt. 21:33-46). De christenheid is na de 
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terzijdestelling van Israël door God een getuigenis, waarvan Hij vrucht zou mogen 

verwachten. Aan beiden, zowel aan het Joodse en het christelijke getuigenis, zal God 

een einde maken door het oordeel (zie Openb. 19:15; Jes. 63:2-6; Jer. 25:30-38; 

Klaagl. 1:15; Joël 3:13). 

 

(Vs. 20) En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de 

wijnpersbak. Tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver. Het 

oordeel wordt voltrokken in Israël. Buiten de stad, is buiten de stad Jeruzalem. 

Verschrikkelijk veel bloed zal er vloeien over een afstand die zich uitstrekt over een 

lengte van ca. 300 kilometer. Ruim de lengte van het land Israël. Allen, zowel de 

godsdienstige Joden als de afvallige christenheid, zij die het beeld van het beest 

hebben aanbeden, komen om door een vreselijk oordeel. 

 

 

Verwerking: 

 

1. Bij welke gelegenheid in de Bijbel lezen we dat er voor het eerst werd gezongen? 

 

2. Welk evangelie wordt er nu gepredikt? 

 

3. Waaruit kan ieder mens God kennen? 

 

4. Wat is de relatie tussen de oecumene en het grote Babylon? 

 

5. Neem jij Gods geboden in acht? 

 

6. En waaruit blijkt jouw geloof in Jezus? 

 

7. Is het oordeel van God rechtvaardig? 
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Openbaring 15 
 

In het vorige hoofdstuk werden ons zeven situaties geschetst, waarin beschreven 

werd hoe God genade aanbied door het eeuwig evangelie te laten verkondigen, en 

waarin de oordelen over de goddelozen werden beschreven. 

 

Al eerder zagen we een groot teken in de hemel. Het eerste teken: de vrouw en haar 

Zoon (11:19-12:18); het tweede teken: de drie beesten (12:3-18). In dit hoofdstuk 

zien we voor de derde maal een teken in de hemel. Nu toont het de zeven laatste 

plagen die gaan komen in de vorm van zeven schalen. Eerder kregen we een 

beschrijving van de zeven zegels (6:1-17; 8:1) en van de zeven bazuinen (8:2-9:21; 

11:15-18). De zeven schalen van de oordelen die over de aarde worden uitgegoten 

zijn geen voortzetting van de zevende bazuin, want hiermee werd aangekondigd dat 

de Heere Jezus Zijn koningschap heeft aanvaard. Voordat Christus vanuit de hemel 

naar de aarde neerdaalt, komt vergelding over de vreselijke zonden. Dit is 

voorgesteld in het oordeel over de graanoogst en de wijnoogst. Deze oordelen 

worden door Christus persoonlijk en via Zijn engelen uitgevoerd, kort voor Zijn 

verschijning. De beschrijving hiervan vinden we in Openbaring 16. In dit hoofdstuk 

zien we de heiligen niet op tronen of voor de troon, maar staan zij zingend als 

overwinnaars op de glazen zee. In de tweede helft van de laatste jaarweek (de grote 

verdrukking), tijdens de regering van de antichrist, hebben zij de overwinning 

behaald door in het geloof te volharden en satan en het beest niet te aanbidden.  

 

Zeven engelen en met de zeven laatste plagen (vs. 1-8) 

 

(Vs. 1) Dit derde teken dat Johannes ziet in de hemel, is een ander teken dan de 

vorige tekenen. Het is groot en wonderbaar. Hij ziet zeven engelen die de zeven 

laatste plagen van God hadden. Hiermee zal de grimmigheid van God worden 

voleindigd. In Openbaring 6:16 lazen we dat de toorn van het Lam komt. Die zal 

echter ten volle plaatsvinden bij Zijn verschijning vanuit de hemel op de aarde 

(19:11). 
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(Vs. 2) Johannes zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. En hij zag hen die de 

overwinning behaald hadden op het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam, bij 

de glazen zee staan met harpen van God.  

Als overwinnaars staan ze bij de glazen zee (een symbool van reinheid). De glazen 

(transparante) zee bevat geen water maar vuur; het is een vaste massa. Door 

bekering en geloof zijn de overwinnaars gereinigd van hun zonden. Gered door 

Christus, deden zij niet mee met de massa toen men, tijdens die vreselijke periode, 

gedwongen werd om het beeld van het beest (de dictator) en satan te aanbidden en 

een merkteken als kenmerk van verbondenheid met het beest en satan te dragen. 

De zee met vuur gemengd wil zeggen dat zij de vuurgloed van de beproeving van het 

lijden hebben doorstaan. Tot de dood zijn ze getrouw gebleven. Zij zullen deel 

hebben aan de eerste opstanding (20:4). Het zijn de hemelse heiligen die in de Heere 

Jezus gestorven zijn (14:13). In 4:6 zagen we het koperen wasvat, ook wel de 

koperen zee genoemd, waarin de priesters zich wasten, alvorens zij het heiligdom 

binnengingen. Deze heiligen hebben de reiniging niet meer nodig. De harpen van 

God zijn hen door God geschonken om Hem daarmee te verheerlijken. In 5:8 zagen 

we de vierentwintig ouderlingen, de vertegenwoordigers van Oudtestamentische en 

Nieuwtestamentische heiligen, staan voor de troon, met ieder zijn harp. In 14:2 

zagen we de verheerlijkte heiligen op de berg Sion staan en zij die met Christus 

zullen regeren zagen we ook op hun harpen spelen. 

 

(Vs. 3) Zij zingen het lied van Mozes, de slaaf van God, en het lied van het Lam. Het 

eerste en het laatste lied in de Bijbel is een lied waarin de verlossing wordt bezongen 

(Ex. 15 en Openb. 15:3). Evenals het volk Israël door de wateren van de dood waren 

gegaan en daardoor verlost van de macht van farao, zijn deze gelovigen verlost van 

de macht van satan. Toen zongen de Israëlieten, nadat zij geschuild hadden achter 

het bloed van het paaslam (Ex. 12). Deze heiligen zingen het lied van het Lam; zij 

hebben geschuild achter het bloed van het Lam van God.  

 

In deze twee liederen (hfdst. 14:3 en 15:3) bezingen zij de grootheid van de Heere 

God, de Almachtige. Zij hebben inzicht in de rechtvaardigheid en de waarachtigheid 

van de wegen van God waardoor Hij Zijn regering op aarde zal vestigen in het 

vrederijk. Niet alleen als Koning over Israël, maar als Koning der naties. 
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(Vs. 4) Zij zingen als een oproep in verwondering: “Wie zou U niet vrezen, Heere, en 

Uw Naam niet verheerlijken. Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen 

komen, U aanbidden en voor U neerbuigen, want Uw oordelen zijn in gerechtigheid 

door Uw rechtvaardige daden openbaar geworden.” Vele anderen in die tijd zijn 

misleid en hebben zich voor satan neergebogen om hem te aanbidden. Zij echter 

prijzen God dat Hij openbaar is geworden in heiligheid en rechtvaardigheid. Zij zien 

uit naar het moment dat alle volken Hem aanbidden. In de liederen citeren zij 

woorden uit het Oude Testament (vgl. Ex. 15:5; Deut. 32:4; Ps. 95:5; 111:2; 139:14; 

145:17). 

 

(Vs. 5) Daarna zag Johannes dat de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel 

werd geopend. Zijn aandacht werd niet gevestigd op de troon, maar op de tempel, 

de plaats van Gods heilige tegenwoordigheid. In Openbaring 11:19 zagen we de ark 

van het verbond. Het teken van de trouw van God en van Zijn raadsbesluiten met 

het volk Israël. Trouw ten opzichte van de rechtvaardigen en in Zijn oordelen van de 

onrechtvaardigen. Tijdens de woestijnreis en daarna, werden in de tabernakel, in de 

ark, de twee tafels van het getuigenis (van de wet), verborgen. Toen werd jaarlijks op 

de Grote Verzoendag bloed op het verzoendeksel gesprenkeld. Een heenwijzen naar 

het bloed van Christus waardoor Hij zondaars met God kon verzoenen. Volgens Zijn 

wetten zal Hij niet alleen de onbekeerden van het volk Israël oordelen, maar ook de 

rest van de wereld. God zal handelen naar Zijn heilige eisen en gerechtigheid.  

 

(Vs. 6) En de zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, kwamen uit de 

hemel. De toorn van God komt uit het heiligdom en wordt door engelen, als 

gedienstige geesten, uitgevoerd. De engelen zijn gekleed in smetteloos en blinkend 

linnen, en omgord om de borst met gouden gordels. Symbolen van goddelijke 

reinheid en gerechtigheid. Over hen die zich door vreselijke zonden hebben 

verontreinigd, brengen reine engelen met goddelijke gerechtigheid een vreselijk 

oordeel.  

 

(Vs. 7) Één van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, 

gevuld met de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid. De vier dieren zijn de 

eerder genoemde uitvoeders van de oordelen die over de aarde kwamen (vgl. 4:6-9). 

Het is nu niet een vat of een schaal met reukwerk van aanbidding dat gebracht 

wordt (vgl. 8:4). Nu zijn het schalen, of zaaifiolen, dat zijn wijde ondiepe kommen, 
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waarvan de inhoud snel en gemakkelijk kan worden uitgegoten. De engelen staan 

gereed om de oordelen te voltrekken namens de eeuwig levende God. 

 

(Vs. 8) En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en 

vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven 

plagen van God tot een einde zijn gekomen. Het is niet de rook van het wierook offer 

dat in de tempel werd gebracht. De tijd van voorbeden waaraan God kracht 

verleend, is dan namelijk verstreken (vgl. Jer. 15:1; Ezech. 14:12-20). Maar het is de 

rook van het vuur, van het oordeel dat de God der heerlijkheid uitstort over de aarde 

(Openb. 9:2; 14:11; Ps. 8:7-9). Het vreselijkste wat de mens kan treffen en wat nooit 

eerder plaatsvond, zal dan gebeuren. Vele malen in de geschiedenis heeft God Zijn 

macht ten goede gebruikt naar de mens. Dan echter zal Hij Zijn macht gebruiken om 

in heilige toorn Zijn grimmigheid over de goddelozen ten einde te brengen. 

 

 

Verwerking: 

 

1. Kan de toorn van God ook op jou komen?  

 

2. Vind jij het moeilijk om nu geen knieval voor satan te doen? 

 

3. Zing jij wel eens een verlossingslied? 

 

4. Kun jij instemmen met de inhoud van het lied dat dan gezongen wordt?  

 

5. Zijn de oordelen die komen wel rechtvaardig? 

 

6. Hoe komt het dat in die tijd de gerechtigheid van God zichtbaar is en niet direct 

Zijn liefde? 

 

7. Hoe is het nu met jouw voorbeden voor anderen? 
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Openbaring 16 
 

De zeven engelen gieten hun schalen uit (vs. 1-21) 

 

In het vorige hoofdstuk werd het derde teken in de hemel getoond. Één van de vier 

dieren gaf aan zeven engelen, zeven gouden schalen vol van de toorn van God. Met 

de vreselijke oordelen die komen, komt een einde aan de toorn van God. Johannes 

zag iets als een glazen zee en bij die zee zag hij de overwinnaars van het beest staan. 

In de vuurgloed van de beproeving bleven zij staande en zongen, als overwinnaars, 

God het lied van de verlossing toe. Zij zien uit naar het moment dat alle volken zich 

voor God neerbuigen en Hem grootmaken om zijn rechtvaardige wegen met 

mensen. De oordelen die volgen komen rechtstreeks vanuit de tegenwoordigheid 

van God. Er is dan geen rook van wierook, een symbool van voorbede, maar rook 

van vuur, een symbool van vreselijk oordeel. 

 

In dit hoofdstuk lezen we een beschrijving van de zeven oordelen die in hoofdstuk 15 

vers 1 werden aangekondigd, in de vorm van zeven schalen die uitgegoten worden.  

Tussen de eerste vier schalen die uitgegoten worden over de aarde en de eerste vier 

bazuinen, is een overeenkomst. Zij worden over de aarde, de zee, de rivieren, de 

bronnen en de zon uitgegoten. Het verschil is dat bij de oordelen die met bazuinen 

werden aangekondigd een derde deel van de aarde werd getroffen (Openb. 6). Deze 

oordelen zijn dus veel uitgebreider en verschrikkelijker. 

 

Tussen de tien plagen die de Egyptenaren troffen en de zeven schalen die in de 

toekomst worden uitgegoten, is een duidelijke parallel. Het zijn middelen van God 

om het volk Israël te verlossen. Toen van de macht van farao; in de toekomst van de 

macht van satan. Bij de plagen van toen waren het letterlijke dingen; straks zijn deze 

letterlijk en figuurlijk. 

 

(Vs. 1) Johannes hoorde een luide stem uit de tempel (dus rechtstreeks vanuit de 

tegenwoordigheid van God) zeggen tegen de zeven engelen: “Ga en giet de schalen 
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van de toorn van God uit over de aarde.” Dit is het laatste bevel van God om de 

oordelen over de aarde en haar bewoners uit te gieten. 

(Vs. 2) De eerste engel goot zijn schaal uit over de aarde. Evenals toen Mozes, de tijd 

van de verdrukking door farao, stof uitstrooide en de mensen werden getroffen door 

vreselijke zweren, zullen dan vanwege dit eerste oordeel degenen getroffen worden 

die het merkteken van het beest hadden en zijn beeld aanbaden. De gevolgen van 

hun immoreel gedrag worden zichtbaar. Letterlijk en figuurlijk! Een vreselijke ellende 

en verwarring zal hun overkomen als de eerste schaal wordt uitgegoten over de 

aarde. Met de aarde wordt in het profetische woord in bijzonder het Romeinse Rijk 

bedoeld. Als dit rijk hersteld is, zal in de tweede helft van de laatste jaarweek, door 

de antichrist, aanbidding van het beest en satan zijn ingevoerd.  

 

(Vs. 3) De tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, die vervolgens bloed werd als 

een dode. Zodat elk levend wezen in de zee stierf (in het profetische woord is de zee 

een symbool van de volken vgl. Jes. 57:20). Dit oordeel betreft dan vooral de volken 

buiten het Romeinse Rijk en brengt een vreselijk verderf over hen in zedelijke zin. In 

die tijd zullen de mensen de dood zoeken en niet vinden. Het gaat hier om de 

geestelijke en morele dood die mensen treft als zij met hun satanische godsdienst 

God verwerpen. 

 

(Vs. 4) De derde engel giet zijn schaal uit over de rivieren en waterbronnen. Deze 

dienden tot verkwikking en waren een bron van geluk en welvaart. Wanneer de 

mens zich losmaakt van God en aan zichzelf is overgelaten, plukt hij de vruchten van 

zijn eigen daden. En ondervindt hij de vreselijke gevolgen van zijn immorele 

gedragingen. 

 

(Vs. 5) Nu hoort Johannes een engel van de wateren zeggen: “U bent rechtvaardig 

Heere, U Die bent en die was, de Heilige. Omdat U zo geoordeeld hebt (De 

toevoeging: Die zijn zal, wordt in veel vertalingen niet genoemd).” De engel bevestigt 

het rechtvaardig handelen van God, door deze oordelen. 

 

(Vs. 6) Want de engel ziet al het bloed van de heiligen en de profeten dat vergoten is 

en begrijpt dat God met Zijn oordeel over deze vreselijke moorden moet komen om 

Zijn gerechtigheid te laten zien. Hun bloed hebt U hen te drinken geven. Zij 
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verdienen het! De gevolgen van hun bloedvergieten komen nu, als een oordeel, op 

hun eigen hoofd neer.  

 

(Vs. 7) Johannes hoorde een andere engel bij het altaar vandaan zeggen: “Ja Heere, 

almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.” Ook deze engel 

stemt in met het rechtvaardig oordeel dat vanuit de tegenwoordigheid van God over 

de goddeloze mensen komt (vgl. 2 Thess. 2:8). Op het altaar is de Heere Jezus 

geofferd, en bracht Hij verlossing aan voor de gelovigen. Voor hen die dit offer 

afwijzen, komt dan van het altaar het oordeel over de ongelovigen. 

 

(Vs. 8) De vierde engel giet zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven 

om de mensen te verzengen met vuur. De zon is in het profetische woord het 

symbool van de hoogste macht op aarde. De macht die een bron van licht en 

verkwikking had moeten zijn, zal een verterende hitte over de mensen brengen. 

Daarbij kunnen we ook zeker denken aan een klimaat verandering die God bewerkt, 

met extreme hitte. Een hitte die Hij gebruikt als een roede voor de aarde (vgl. Job 

37:5-22). De gevolgen van extreme hitte kunnen weer tot gevolg hebben dat  er 

enorme bosbranden ontstaan en grote gebieden afbranden. 

 

(Vs. 9) De verzengende hitte van dit vreselijke oordeel is ondraaglijk. Desondanks 

lasteren de mensen de Naam van God, die macht heeft over deze plagen, en 

bekeren zij zich niet om Hem eer te geven. Ze lasteren God; ze begrijpen dus heel 

goed dat dit verschrikkelijke oordeel van Hem komt. Evenals farao zijn hart 

verhardde, volharden zij in hun vreselijke zonden en weigeren zij om God te 

erkennen en te eren. 

 

(Vs. 10) De vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest. De machtige 

dictator van het Romeinse rijk wordt rechtstreeks aangetast in zijn macht en 

regering. Het is het antwoord van God op de vraag: “Wie kan oorlog voeren tegen 

het beest (13:4)?” Bij de negende plaag in Egypte kwam letterlijke duisternis (Ex. 

10:21-29). Dan betreft het een morele duisternis onder zijn satanische regering. Zij 

bijten op hun tong van pijn: een uitdrukking die weergeeft hoe vreselijk het is wat zij 

ondergaan. 
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(Vs. 11) Vanwege de pijnlijke gevolgen die men ondervindt, lasteren ze God, maar ze 

bekeren zich niet van hun werken en hun vreselijke zonden, zoals satanaanbidding. 

Zij lasteren net zolang, totdat God een einde maakt aan hun lasteringen door de 

dood en door het beest en de antichrist levend in de hel te werpen (19:20). 

 

(Vs. 12) De zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. Het water 

van de rivier droogt op, zodat de weg vrijgemaakt wordt voor de koningen uit het 

oosten. De oostgrens van het Romeinse Rijk is de Eufraat. Tot daar strekt zich de 

macht van dit rijk uit. Dan zullen de machten die er buiten liggen zich op het 

Romeinse Rijk werpen en daarna gezamenlijk met dit rijk strijden tegen de Heere en 

Zijn Gezalfde. 

 

(Vs. 13) Johannes zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de 

mond van de valse profeet, de antichrist (uit deze duivelse drie-eenheid), drie 

onreine geesten komen, als kikvorsen. De Griekse dichters beschouwden kikvorsen 

als bewoners van het meer in de Styx, de onderwereld. 

 

(Vs. 14) Zoals een kikker zich met grote sprongen voortbeweegt, zullen onreine 

geesten van de duivelse drie-eenheid, demonisch met grote sprongen de koningen 

van de aarde en de wereld, de machthebbers, door tekenen bedwelmen en 

beïnvloeden. Dit met het doel om hen te verzamelen voor de grote dag van de 

almachtige God.  

 

(Vs. 15) Vers vijftien is een tussenzin met de belangrijke waarschuwing: “Zie, Ik kom 

als een dief!” Deze waarschuwing vinden we zeven keer in het Nieuwe Testament, 

m.b.t.: gelovige Joden (Matt. 24:43; Luk. 12:39); ongelovige heidenen (1 Tess. 5:2); 

de gemeente (1 Thess. 5:4); Joodse belijders (2 Petr.3:10) en heidense belijders 

(Openb. 3:3; 16:15). Op een moment dat men het niet verwacht, zal de Heere Jezus 

verschijnen. Zalig is hij die op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal 

rondlopen en men zijn schaamte zal zien. Gelovigen worden opgeroepen om 

waakzaam te zijn en niet mee te doen met geestelijke afgoderij, met alles wat van 

God aftrekt. Zij zijn bekleed met de klederen van het heil. Heel belangrijk is om dit in 

heel hun handel en wandel te laten zien. Eerder zagen we dat er in Openbaring 

zevenmaal een zaligspreking wordt uitgesproken over hen die trouw zijn aan Gods 

Woord (zie Openb. 1:3). 
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(Vs. 16) En Hij, dat is God, verzamelt hen op de plaats die in het Hebreeuws 

Armageddon wordt genoemd. In Daniël 11 en Openbaring 19 zien we legers van alle 

richtingen optrekken richting Jeruzalem. In het noorden van het land bij de berg 

Megiddo zullen deze legers elkaar treffen. Hoewel de naties het plan hebben om het 

volk Israël te vernietigen, gebruikt God deze gezamenlijke aanval om dan al Zijn 

vijanden, die zich bijeen hebben verzameld, voorgoed te vernietigen (Zie bijlage 2). 

Het is God die het laatste woord heeft. Evenals in de tijd van Debora en Barak zal 

God in dezelfde omgeving strijden voor het volk Israël (Richt. 5:19). Het volk is dan in 

grote nood. Zacharia vergelijkt de rouwklacht van Israël dan met de dagen van Josia, 

die toen bij Megiddo werd gedood (Zach. 12:11; 2Kron. 23:29).  

 

(Vs. 17) 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.” Het is het 

laatste oordeel dat God in Zijn regering over de aarde brengt, om de weg vrij te 

maken voor Zijn verschijning. De lucht is voor de mens onontbeerlijk om te leven. 

Zinnebeeldig neemt God dan weg wat voor de mens noodzakelijk is om te kunnen 

leven. 

 

(Vs. 18) En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. Het zijn 

angstaanjagende en plotselinge vreselijke oordelen die de mensen overvallen. 

Gepaard met een aardbeving, zoals er nooit eerder één op aarde is geweest, zo 

groot! 

 

(Vs. 19) En de grote stad, een verenigingspunt van de beschaafde wereld, valt in drie 

delen uiteen. En de 

steden van de 

heidenvolken stortten in. 

Alle steden van de volken, 

ook die buiten het 

Romeinse rijk liggen, 

storten in. Dat wil zeggen: 

alle centrums die mensen 

roem brachten, vernietigt 

God. Ook het grote 
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Babylon, de valse bruid, komt bij God in gedachtenis. En Hij gaf haar de drinkbeker te 

drinken van Zijn grimmige toorn. In Openbaring 17 en 18 wordt uitvoering het 

oordeel over dit vreselijke godsdienstige en politieke systeem beschreven. 

 

(Vs. 20) Alle eilanden zijn op de vlucht geslagen en bergen waren er niet meer. Het 

oordeel treft alle afhankelijke en onafhankelijke machten op aarde. 

 

(Vs. 21) Grote hagelstenen, van een talent zwaar (enkele tientallen kilo’s), vallen op 

de mensen neer. Met grote snelheid en zwaarte komen deze verpletterende 

oordelen van de hemel en richten grote verwoesting en schade aan . Zelfs dit 

algemene en vreselijke oordeel over het Romeinse Rijk, over de volken daarbuiten 

en over het grote Babylon is niet in staat om het menselijk hart te veranderen; ze 

lasteren God daartegen, vanwege dat wat hun overkomt (drie maal lasteren: vs. 9; 

11; 21). 

 

Parallel tussen 7 schalen en 10 plagen in Egypte: 

 

1e schaal: zweren 16:2      6e plaag Ex. 9:8-12; 

2e schaal: bloed 16:3      1e plaag Ex. 7:14-25, 

        4e plaag Ex. 8:16019; 

3e schaal: de dood 16:6    10e plaag Ex. 11:1-10; 

4e schaal: duisternis 16:10      9e plaag Ex. 10:21-29; 

5e schaal: sprinkhanen 16:10-11     8e plaag Ex. 10:1-20, 

        3e plaag Ex. 8:16-19; 

6e schaal: kikvorsen 16:13      2e plaag Ex. 8:1-15; 

7e schaal: hagel 16:21      7e plaag Ex. 9:13-30. 

        5e plaag Ex. 9:1-7 

 

 

Verwerking: 

 

1. Herken je de parallel tussen de plagen in Egypte en de oordelen in de vorm van de 

zeven bazuinen en de zeven schalen? 

 

2. Noem voorbeelden van: wat de mens zaait zal hij oogsten.  
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3. Hoe komt het dat mensen God dan toch nog lasteren? 

 

4. Zie jij de komst van de Heere Jezus als een dief in de nacht? 

 

5. Noem voorbeelden van onreine dingen die nu en of straks over de mensen 

worden uitgegoten. 

 

6. Wie verzamelt de legers bijeen? God of de mensen? 

 

7. Kun je voor God vluchten? (vgl. Kaïn en Jona). 
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Openbaring 17 
 

De vrouw op het beest (vs. 1-18) 

 

In hoofdstuk 16 lazen we over zeven oordelen, die als schalen worden uitgegoten 

over de gehele wereld. Het zijn vreselijke oordelen vanwege de toorn. Vanwege de 

wraak van God over het openlijk aanbidden van satan en het beest. Ook is het de 

vergelding van de vervolging van de gelovigen. God verzamelt al Zijn vijanden bijeen 

in Armageddon om hen te oordelen en verlost het gelovige overblijfsel van Israël uit 

de macht van hun vijanden, die hen dreigen te vernietigen. Verder maakt Hij de weg 

vrij voor Zijn regering als de Vredevorst. 

 

In hfdst. 19 vinden we een beschrijving van de bruiloft van het Lam. Voordat deze 

plaatsvindt, wordt echter de valse bruid geoordeeld. Eerder lazen we in hfdst. 14:8 

en 16:19 dat het oordeel over Babylon al voorzegd is. In hfdst. 17 en 18 vinden we 

nogmaals een aanzegging van dit oordeel en een beschrijving van de voltrekking 

ervan. Babylon wordt voorgesteld als een religieus en politiek systeem, als de grote 

hoer. Het is de van Christus afvallige kerk. Nadat de ware gelovigen zijn opgenomen 

in de hemel, ondervindt de duivel geen tegenstand meer voor zijn boze plannen. 

Wat hem nu weerhoudt, de Heilige Geest, woont dan niet meer op aarde (zie 2 

Thess. 2:6). Het geestelijke systeem zal zich dan helemaal van de Heere Jezus 

afwenden en zich aan vreselijke afgoderij overgeven. 

 

Vandaag zien we al het beginsel van de duivel; hoe hij steeds meer de wereld met de 

kerk tracht te vermengen. En hoe sinds de oprichting van de wereldraad van kerken 

in 1948, christelijke kerken zich vermengen met andere godsdiensten. Op een 

wereldse manier zoeken kerken naar een eenheid. Ook zien we dat de 

charismatische stroming in de RK en de evangelische en protestante gemeenten en 

kerken dichter bij elkaar komen. In hfdst. 17 wordt de kerk beschreven als een 

geestelijke macht.  
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De onderlinge toenadering tussen de verschillende 

wereldreligies zal uiteindelijk uitmonden in één 

werelds religieus systeem met volledige uitschakeling 

van de Heere Jezus Christus. Verschillende 

protestantse kerken hebben hun deuren geopend voor 

moslimdiensten. En protestante predikanten zeggen 

dat Koranteksten in de christelijke kerken gelezen zouden moeten worden. 

 

De Kerk, bedoelt als een levend organisme, verwordt tot een religieus en politiek 

systeem. Zij die geroepen is om te lijden en te dulden, wordt voorgesteld als dronken 

van het bloed van de heiligen en de getuigen van Jezus Christus. In hfdst. 18 wordt 

de kerk beschreven als een politieke, een staatkundige macht. Dit religieus en 

politiek systeem zal voorgoed verdwijnen bij de komst en verschijning van de Heere 

Jezus.  

 

Hoe zeer de EU steeds meer de contouren krijgt 
van het hersteld Romeinse rijk, een politieke en 
geestelijke macht, blijkt uit het onderstaande 
artikel. 
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Aan de vooravond van de verkiezingen voor het Europees Parlement, stond minister Frans 

Timmermans (Buitenlandse Zaken) op zijn Facebook-pagina stil bij de geschiedenis van de vlag van 

Europa. 

Deze vlag werd begin jaren vijftig ontworpen. Minister Timmermans wijst er in zijn stuk op dat de 
twaalf sterren in de vlag niet staan voor de landen die bij de EU zijn aangesloten. De minister: 

In het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw moest er een vlag bedacht worden voor de net 
opgerichte Raad van Europa, een mensenrechtenorganisatie die in feite door Winston Churchill was 
bedacht om de overwinning op nazisme en fascisme en de herwonnen vrijheid te verankeren in alle 
aangesloten landen, waaronder Nederland. Mensen werden uitgenodigd ontwerpen voor de vlag in 
te sturen. Een Elzasser die bij de Raad werkte, Arsène Heitz, bedacht de blauwe vlag met 12 gele 
sterren. Hij liet zich daarbij inspireren door een afbeelding van de Maagd Maria in de kathedraal van 
Straatsburg, getooid met een sterrenkrans (de corona stellarum duodecim). Voor hem symboliseerde 
die sterrenkrans harmonie, evenwicht en perfectie, want het getal 12 draagt deze betekenis in de 
katholieke mythologie. Het blauwe veld van de vlag verwijst naar de kleur van de mantel van Maria. 
Deze christelijke symboliek sprak de man, die moest besluiten over de voordracht van de vlag aan de 
bij de Raad van Europa aangesloten landen, zeer aan. Dat was de Belg Paul Lévy, een tot het 
katholicisme bekeerde jood die de holocaust had overleefd. Voor zowel Heitz als Lévy was de hoop 
voor Europa na de hel van de oorlog de belangrijkste reden om met dit ontwerp te komen. De landen 
kozen voor deze vlag en de Raad van Europa besloot dat ook andere Europese organisaties deze vlag 
als hun symbool mochten gebruiken. 

Toen de vlag werd ontworpen bestond de EEG, de voorloper van de EU, nog niet. Die EU heeft de 
vlag in 1986 ook officieel als haar vlag aangenomen. Inmiddels wordt de vlag door de meeste 
Europese organisaties gebruikt en door nagenoeg alle lidstaten van de EU naast de eigen vlag 
gebruikt, bijvoorbeeld bij overheidsgebouwen, zoals ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 
Den Haag. De inspiratiebron van de ontwerpers is meestal onbekend, maar is rechtstreeks 
verbonden met de joods-christelijk-humanistische achtergrond van ons Europa. Sterker nog, gaat 
zelfs verder terug. 

De sterren symboliseren dus niet de bij de EU aangesloten landen. In de eeuwenoude Europese 
mythologie staat het getal 12 voor evenwicht: de twaalf uren in een dag, de twaalf uren in een nacht, 
de twaalf maanden van het jaar, de twaalf goden op de Olympus, de twaalf apostelen, de twaalf 
werken van Hercules en de twaalf tekenen van de dierenriem. De Europese vlag is dus symbolisch 
verbonden met de oorsprong van onze Europese cultuur, de cultuur waarop onze waarden en onze 
identiteit is gebaseerd. De Europese vlag was een baken van hoop voor landen die nog decennia in 
de communistische gevangenis in het Oosten en de fascistische in het Zuiden zaten opgesloten, toen 
onze ouders en wij allang van onze herwonnen vrijheid konden genieten. Die vlag is vandaag nog 
steeds een baken voor Europeanen en mensen elders, die alleen maar kunnen dromen van onze 
vrijheid. Een vlag met deze geschiedenis en met deze symbolische betekenis verdient respect. 

 

https://historiek.net/winston-churchill-1874-1965/38/
https://historiek.net/fascisme-ontstaan-betekenis-en-kenmerken/81594/
https://historiek.net/griekse-mythologie/
https://historiek.net/holocaust-betekenis-samenvatting-jodenvervolging/135570/
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(Vs. 1) De geschiedenis van de kerk splitst zich in twee delen. Het eerste deel van 

Pinksteren tot de middeleeuwen. De kerk verviel in die periode geheel in de macht 

van Rome. De vreselijkste afgoderij en goddeloosheid werd ingevoerd. We vinden dit  

beschreven in de brief aan Thyatira (Openb. 2:18-24). Zij ligt op een rustbed. Het 

tweede deel vinden we vanaf de kerkhervorming tot het einde. De gemeenten van 

Sardis, Filadefia en Laodicea komen voort uit Thyatira en maken dan gezamenlijk 

deel uit van een religieus en politiek systeem. Nu al zien we met de oecumene hoe 

beiden steeds meer in elkaar opgaan. De kerk wordt voorgesteld als een hoer, als 

een vrouw die vreselijk overspel pleegt met anderen goden. Deze hoer zit op vele 

wateren, dwz. volgens vers 15: zij heeft macht over vele volken en natiën. Één van 

de zeven engelen laat Johannes het oordeel zien dat over haar komt. 

 

(Vs. 2) Met dit godsdienstige systeem hebben al koningen van de aarde, de 

machthebbers en de bewoners van de aarde zich bedwelmd met de vreselijkst 

denkbare zonden. Zowel op maatschappelijk als op moreel gebied. 

 

(Vs. 3) Om Johannes de vrouw van het Lam te laten zien, wordt hij later meegevoerd 

naar een hoge berg (vgl. 21:10). Nu voert een engel hem in de geest mee naar een 

woestijn om hem te laten zien wie deze vrouw is. Hij ziet haar zitten op een 

scharlaken rood beest. In Openbaring 13:1-10 zagen we dat dit beest het rijk was, 

dat is, niet zijn zal, en is: ‘het herstelde Romeinse rijk’. Het beest is vol met 

godslasterlijke namen en heeft zeven koppen en tien horens. De zeven koppen doen 

ons denken aan een volledige satanische intelligentie en de tien horens, aan de tien 

machten. Deze machten, regeringsleiders, zullen hun macht aan de dictator van het 

Romeinse rijk geven (vgl. vers 12 met Dan. 7:3-8). Dit vreselijke door satan 

beïnvloede en verdorven religieuze systeem lastert God en treedt vijandig tegen 

Hem op. 

 

Voor het gebouw van het Europese parlement staat 

dit beeld van een beest met een vrouw op zijn rug. 

Het herinnert aan de vrouw Europa die in de 

Griekse mythologie werd verkracht door Zeus 

(Nimrod). Het huidige symbool van de Europese 

Unie. 

 



143 
 

Op de Griekse 2 euromunt is eveneens een vrouw op 

een beest te zien. In 2013 is een nieuwe serie 

eurobiljetten in omloop gebracht met daarop de 

Griekse godin Europa 
 

(Vs. 4) De vrouw is bekleed met purper en scharlaken 

en getooid met goud, edelstenen en parels. Dit zijn 

symbolen van koninklijke en wereldse pracht en praal. 

In haar hand heeft ze een gouden drinkbeker vol gruwelen en onreinheid. Ze 

verenigt het heilige met het onheilige. We zagen dit eerder in de brief aan Pergamus 

en Thyatira. Maar nu laat God zien wie zij in werkelijkheid is. 

 

(Vs. 5) Op haar voorhoofd stond geschreven de naam: Geheimenis, het grote 

Babylon, de moeder van de hoeren der aarde. Haar verborgen karakter wordt 

openlijk aan de kaak gesteld. Paulus beschrijft de verborgenheid van de gemeente. 

Hij laat ons zien hoe Christus in haar, de gemeente, openbaar wordt. Een enorme 

tegenstelling tussen de reine bruid en de grote hoer. 

 

(Vs. 6) Johannes zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van 

de getuigen van Jezus Christus. Hierover is hij heel verwonderd.  

 

(Vs. 7) De engel vraagt waarom Johannes zo verwonderd is. Waarschijnlijk heeft hij 

gedacht dat het Romeinse rijk deze verschrikkelijke vervolgingen zou verrichten zoals 

keizer Nero en anderen. Maar het is de valse kerk die deze vreselijke dingen doet. 

Dan krijgt hij te horen wat het geheimenis is van de vrouw en het beest dat haar 

draagt, dat de zeven koppen en tien horens heeft. 

 

Bij de tien horens kunnen we ook denken aan de volken rondom Israël, de 

nakomelingen van Ezau, Ismaël en Lot. Op 28 mei 1967 sprak Nasser: “We zullen 

Israël vernietigen en in de zee.” Met de Arabische republiek, Jordanië, Syrië, Irak, 

Algerije, Soedan, Marokko, en Saoedi- Arabië verloren zij echter de zesdaagse 

oorlog. Tot heden is in het handvest van de Palestijnen opgenomen om de staat 

Israël te vernietigen. Het is een satanische poging dat aan de naam van Israël niet 

meer wordt gedacht en de woonplaats van God wordt vernietigd (Ps. 83). 
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(Vs. 8) In Openbaring 13 zagen we dat het hersteld Romeinse rijk een grote politieke 

rol zal spelen in de eindtijd. In de tijd van Johannes was dit rijk er. Vele jaren was het 

er niet, maar wanneer het opnieuw op het wereldtoneel verschijnt, heeft het een 

duivels karakter. Het ontstaat door de macht van satan en zal met satan ten onder 

gaan. Allen van wie de naam niet in het boek des levens zijn geschreven (dat zijn de 

ongelovigen), zullen met verwondering kijken naar dit beest, naar dit rijk, als het 

weer op het wereldtoneel staat. 

 

(Vs. 9) Zij die inzicht hebben ontvangen, tonen verstand en wijsheid te hebben. Zij 

begrijpen dat de zeven koppen, zeven bergen zijn, waarop de vrouw zit. Dit geeft de 

plaats aan waar de vrouw zit. De stad Rome is letterlijk gebouwd op zeven heuvels. 

Babylon is haar figuurlijke naam. De stad Babel lag in de vlakte van Sinear en was 

niet gebouwd op zeven bergen. 

 

(Vs. 10) Ook zijn er zeven koningen: vijf zijn er gevallen, één is er en de ander is nog 

niet gekomen, en wanneer hij komt moet hij voor een korte tijd blijven. Op het 

moment dat Johannes dit ziet, zijn er vijf koningen, ofwel vijf wereldmachten 

geweest: het Egyptische rijk, het Assyrische rijk, het Babylonische rijk, het rijk van de 

Meden en Perzen en het Griekse rijk. Het zesde rijk is er, het Romeinse rijk. Het 

zevende komt nog. We denken hierbij aan het hersteld Romeinse rijk, dat was, dat 

niet is, en dat zal komen uit de afgrond. Een satanisch rijk dat alle slechte kenmerken 

van de vorige rijken toont. De contouren hiervan zien we al in het verenigd Europa. 

 

(Vs. 11) Het beest dat was en niet is, is de achtste wereldmacht. Dit beest komt voort 

uit de vorige zeven rijken, en gaat naar het verderf. Het zal door de macht van de 

Heere Jezus bij zijn verschijning worden vernietigd, wanneer Hij in gerechtigheid 

gaat regeren. 

 

(Vs. 12) De tien horens die Johannes zag, zijn tien koningen, die het koningschap nog 

niet hebben ontvangen, maar samen met het beest één uur koninklijke macht 

ontvangen. Dit stemt overeen met de droom van Nabukadnezar in Daniëel 2:42. De 

benen staan op voeten met tenen (tien). Deze tien machthebbers zullen met het 

beest, de dictator van het Romeinse rijk, voor een korte tijd koninklijke macht (van 

satan) ontvangen. Dit alles is ook al bekendgemaakt in de droom die Daniel had 

(Dan. 7). Het vierde dier, het laatste rijk, zal een vreselijk koninkrijk zijn. 
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(Vs. 13) Drie van deze tien koningen worden ten val gebracht. De overige zeven 

zullen eensgezind hun kracht en macht aan het beest overdragen, dat als een 

vreselijke dictator zal regeren (vgl. Dan. 7:7,8). 

 

(Vs. 14). Vervolgens zullen zij gezamenlijk oorlog voeren tegen het Lam, maar het 

Lam –de Heere der heren, de Koning der koningen- zal hen overwinnen. We zagen 

eerder, in Openb. 16:16, dat de Heere Jezus al de wereldmachten bijeen verzamelen 

zal in Armageddon, vervolgens zal verschijnen met Zijn heiligen en Zijn engelen, en al 

zijn vijanden voorgoed zal vernietigen (vgl. Openb. 19:11-21). 

 

(Vs. 15) Nu krijgt Johannes uitleg over wie de wateren zijn, waarop de hoer zit die hij 

gezien heeft. De wateren zijn een beeld van volken, menigten, naties en talen. 

Wereldwijd hebben zij de vrouw, de grote hoer, gedragen. Zij is een religieuze 

organisatie van de Roomse kerk met allen die uit haar zijn voortgekomen en alle 

godsdiensten die zich met haar verenigen in de eindtijd. 

 

(Vs. 16) Dan vindt een enorme ommekeer plaats. Want de tien horens, de tien 

politieke machten die zich verenigd hebben met hun dictator, zullen de hoer, het 

godsdienstige systeem, haten en verwoesten, haar vlees eten en haar met vuur 

verbranden. De vrouw die hij op het beest zag, en die door de politieke 

machthebbers werd gedragen, wordt dan gehaat. Eerst gebruikt satan religieuze 

machten, maar dan bewerkt hij dat men deze massaal verwerpt. Evenals in de tijd 

van de Franse revolutie in 1871, toen de leus klonk: “Geen God en geen meester!” 

Zo wordt dan elke religie verworpen. En het godsdienstige systeem dat eerder door 

satan werd gebruikt, wordt dan door hem en zijn vazallen gehaat, totaal uitgekleed 

(ontmanteld) en vernietigd. 

 

(Vs. 17) Het is God die hun dit in hun hart heeft gegeven, om zo te handelen; Hij 

gebruikt dit om Zijn plan uit te voeren. Eensgezind geeft Hij hen over om het 

koningschap, alle macht, aan het beest, de dictator, te geven, totdat de woorden van 

God volbracht zijn. God gebruikt dan het beest, de politieke leider, om het oordeel 

over de grote hoer, het valse godsdienstige systeem, te voltrekken. 

 

(Vs. 18) De vrouw die Johannes zag (zij zat op het beest), is de grote stad. Zij zal 

koninklijke heerschappij voeren over de koningen der aarde. Een grote revolutie 
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zorgt voor een enorme ommekeer. In hfdst. 18 zullen we zien hoe de stad, het 

geestelijke Babylon, wordt verwoest. 

 

 

Verwerking: 

 

1. Wie is de grote hoer? 

 

2. Waarom komt er een vreselijk oordeel over haar? 

 

3. Hoort pracht en praal thuis in de kerk? 

 

4. Noem voorbeelden van het samengaan van de kerk met de wereld? 

 

5. Is de eenwording van Europa een signaal van het rijk dat komt? 

 

6. Waarom gebruikt satan godsdienst? 

 

7. Herken je in deze tijd ook dat er regeringsleiders zijn die godsdienst verwerpen? 
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Openbaring 18 

 
De val van Babylon (vs. 1-24) 

 

In Openbaring 17 zagen we de aankondiging van het oordeel over Babylon, 

voorgesteld als een vrouw, de grote hoer en een moeder van alle hoeren. Dat wil 

zeggen, de oorsprong van alle geestelijke afgoderij. De afvallige kerk die de 

wereldmachthebbers beheerst, m.n. in de tijd dat het Romeinse rijk, is hersteld. Op 

het toppunt van dit satanische rijk wordt Babylon, dit religieuze systeem, door dit 

rijk gehaat, berooid (ontmanteld) en vernietigd. 

 

In hoofdstuk 18 wordt Babylon beschreven als een religieus en politiek systeem dat 

bij de komst van de Heere Jezus voorgoed zal verdwijnen. Over haar val weeklagen 

de koningen der aarde (vs. 9-10), de kooplieden (vs. 11-16) en de zeelieden (vs. 17-

19). De mensheid zal treuren om het verlies van het financiële voordeel, om het 

verlies van hun rijkdommen, die ze door de val van dit systeem zijn verloren. In 

Genesis 10 wordt vermeld dat Nimrod de stichter is van de stad Babel. In Genesis 11 

bouwden de mensen daar een toren waarvan de top tot in de hemel moest reiken. 

Zij trachten hierdoor een naam voor zichzelf te maken. Hun streven was om 

onafhankelijk van God te leven. Babel werd het middelpunt van afgoderij. Vele jaren 

later, na het terzijde stellen van Israël door God, werd Babel het eerste rijk van de 

vier wereldrijken. Tot de komst van het rijk van Christus. In die tijd had Nebukanezer, 

de koning van Babel, een beeld opgericht waar ieder voor moest knielen. Zo zal ook 

in de toekomst een beeld ter ere van de heerser van dat rijk worden opgericht, 

waarvoor een ieder moet knielen. In het Nieuwe Testament stelt Babylon de kerk 

voor waarvan Rome het middelpunt is. Een religieus systeem waar veel kerken in 

opgaan of godsdiensten mee zullen samenwerken. 
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De toren van Babel   (1563, grote versie), 

Kunsthistorisches Museum, Wenen, 

 olie op paneel door 

Bruegel’s schilderij. 

 

 

 

 

 

 

Het Europese Parlement bezit sinds 1999 een gebouw waarbij de 

ontwerpers zich eveneens hebben laten inspireren door Bruegel’s 

schilderij. Het is volkomen duidelijk dat Europa een poging aan het 

doen is om dát te herstellen wat de Bijbelse God heeft vernietigd, 

namelijk het oude Babel van Nimrod. De buitenkant van het 

gebouw in Straatsburg symboliseert de Toren van Babel en de 

binnenkant het Colosseum. Babylon en Rome zijn dus als een 

eenheid terug te zien in de Europese Unie 

 

 
Het Colosseum in Rome werd gebouwd om de vernietiging van 

de 2e Tempel in Jeruzalem door Titus in 70 na. Chr., te vieren. 

Het werd in 80 n. Chr. geopend met spelen die honderd dagen 

duurden. De meeste van de tienduizend mensen die hieraan 

deelnamen, werden gedood en vijfduizend dieren werden 

afgeslacht. Christenen werden daar later gemarteld en voor de 

wilde dieren gegooid. 

 

 

(Vs. 1) Nu beschrijft Johannes wat hij vervolgens kreeg te zien. Een andere engel die 

grote macht heeft. Dit is zeer waarschijnlijk de Heere Jezus als de Boodschapper van 

God. Eerder zagen we een andere engel als Hogepriester (8:1); als Koning (10:1). Nu 

ziet Johannes Hem als Rechter (18:1), als engel in een heerlijke verschijning. Hij heeft 

grote macht en de aarde wordt verlicht door Zijn heerlijkheid. 

 

(Vs. 2) Als boodschapper roept hij dat Babylon is gevallen. Het is een bewaarplaats 

voor onreine geesten geworden. Na het apostolisch tijdperk zijn vele dwaalleringen 

de Kerk, de gemeente van God, in toenemende mate binnengekomen. Als de duivel 

uit de hemel op de aarde is geworpen, zal dit systeem verworden tot een 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Colosseum
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woonplaats van demonen en een weerzinwekkende schuilplaats voor allerlei onreine 

geesten. De Heere Jezus voorzegde dat het koninkrijk der hemelen gelijk zou worden 

aan een grote boom. In een boom vinden vogels enerzijds beschutting, anderzijds 

bevuilen zij de boom (Matt. 13:32). 

 

(Vs. 3) Politieke machthebbers en kooplieden zijn rijk geworden door de kracht van 

haar losbandig leven. Het religieuze systeem heeft een enorme invloed ontwikkeld 

over de zgn. groten der aarde. 

 

(Vs. 4) Johannes hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: “Gaat uit van haar, 

mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden en niet deelt in wat over haar 

gaat komen.” De christenheid is nu nog niet het Babylon zoals het in het boek 

Openbaring is voorgesteld. Hoewel er nu alleen nog van haar beginselen in haar 

worden gevonden, zien we al de groei van het systeem van een wereldkerk, naar een 

wereldwijde religieuze organisatie uiteindelijk zonder God. De ware gelovigen 

worden opgeroepen duidelijk afstand te nemen van dit systeem. En er geen deel aan 

te hebben. In de toekomst, voor de Grote Verdrukking, zal de Heere Jezus de ware 

gelovigen van de aarde wegnemen in de hemel. 

 

(Vs. 5) In die tijd als satan, de politieke leider en de antichrist worden aanbeden, en 

de ware gelovige ter dood worden gebracht, stapelt de ene zonde zich op de andere, 

tot aan de hemel. Dan zal God zich al de ongerechtigheid van dit systeem 

herinneren. 

 

(Vs. 6) En haar vergelden wat zij de gelovigen heeft aangedaan, door haar dubbel te 

vergelden naar haar werken. Voor haar die de drinkbeker van het lijden heeft 

ingeschonken, zal het dubbele worden ingeschonken. 

 

(Vs. 7) Naar de maat waarin zij (dit religieuze systeem) zichzelf heeft verheerlijkt en 

losbandig heeft geleefd, naar die maat, zal zij pijniging en rouw ontvangen. Een 

enorme bloedschuld van de heiligen heeft zij op zich geladen (vgl. 2 Thess. 1:5-9). Dit 

systeem heeft voor zichzelf een naam gemaakt en niet voor Christus. En eigent zich, 

als een koningin, een positie toe om te heersen (en niet van een weduwe die haar 

vertrouwen op God stelt). In haar grootheidswaanzin beeld zij zich in dat haar niets 

kan overkomen. 
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(Vs. 8) Daarom zullen haar op één dag, in een heel korte tijd, later wordt gezegd in 

één uur (zie vs. 16, 19), verschrikkelijke dingen door het vuur van het oordeel van 

God overkomen. Zoals: dood, rouw (het leven en groot verlies) en hongersnood 

(noodzakelijke levensbehoeften). In Openb. 16:19 zagen we hoe dit oordeel bij de 

zevende schaal werd uitgegoten. Het gehele culturele en economische 

wereldsysteem gaat in een heel korte tijd ten onder. Want sterk is de Heere God, Die 

haar oordeelt. 

 

(Vs. 9) De koningen der aarde, de tien koningen van het Romeinse rijk en alle 

machthebbers van de wereld die met haar samenspanden in morele zonden en van 

haar geprofiteerd hebben, zullen over het verlies van dit satanische systeem huilen 

en rouw bedrijven, wanneer zij door de rook van de verbranding het oordeel zien 

voltrekken.  

 

(Vs. 10) In vers 9 - 10 weeklagen de koningen over haar. In vers 11 - 16 de 

kooplieden en in vers 17-19 de zeelieden. Uit vrees voor haar pijniging zeggen ze: 

“Wee, wee, de grote sterke stad, Babylon, want in één uur is uw oordeel gekomen.” 

Het ‘christelijke’ godsdienstige systeem heeft in de loop der jaren veel macht 

opgebouwd en geheerst; in één uur is haar oordeel gekomen. 

 

(Vs. 11) En de kooplieden der aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat 

niemand haar koopwaar meer koopt. Zij hebben veel geld verdiend aan het in stand 

houden van de pracht en praal van dit religieuze systeem. De kerk van Rome heeft 

enorm veel macht door bezittingen, zoals geld en vastgoed. Als dit systeem instort, is 

het hart van de economie weggenomen. 

 

(Vs. 12) Koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde, 

scharlaken, allerlei geurig hout, ivoren voorwerpen, voorwerpen van kostbaar hout, 

koper, ijzer en marmer. 

 

(Vs. 13) En kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn , olie, meelbloem en tarwe, 

lastdieren, paarden en wagens en zielen van mensen. Het zijn materialen die in de 

kerk van Rome in overvloedige mate zijn gebruikt en waar de handel aan verdiende. 

Valse leraars hebben koopwaar van de lichamen en zielen van mensen gemaakt, met 
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hun aflaathandel. De zielen van de mensen waren minder waard dan goud (vgl. 2 

Petr. 2:3; Gen. 14:21; Ester 3:9; Matt. 18:24). 

 

(Vs. 14) De rijpe vruchten, waar hun zielen naar verlangden, zijn van hen geweken. 

Elk voordeel op geldelijk gewin is hun dan voorgoed ontnomen. Alles wat in hun 

ogen glansrijk en sierlijk was, zijn ze kwijt en zullen ze beslist nooit meer 

terugvinden. 

 

(Vs. 15) De kooplieden van deze goederen, degenen die hierdoor rijk zijn geworden, 

blijven op grote afstand staan uit vrees voor de grote pijniging, het oordeel dat dit 

systeem overkomt. 

 

(Vs. 16) En zeggen: “Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper 

en scharlaken, en getooid met goud en edelstenen.” Eerder zagen we dat het beest, 

de dictator, zich in stappen afkeerde van de grote hoer: ze werd gehaat, werd 

eenzaam, ontmanteld en tenslotte met vuur verbrand (17:16). Dit oordeel van Gods 

kant over de grote hoer wordt in één uur voltrokken. In zeer korte tijd wordt dit 

systeem verwoest. 

 

(Vs. 17) Alles wat aan haar, dit religieuze systeem, en aan haar rijkdom doet denken, 

is plotseling verdwenen. De zeelieden en allen die op de zee hun werk doen, blijven 

van verre staan.  

 

(Vs. 18) En ze roepen als ze de rook van de verbranding van de grote stad zien: 

“Welke stad was aan deze stad gelijk?” Op zeer grote afstand is de voltrekking van 

dit oordeel te zien. Het 

oordeel van dit systeem 

dat men met geen ander 

kan vergelijken. 

 

(Vs. 19) Als teken van 

rouw werpen zij stof op 

hun hoofden en roepen 

huilend en treurend: 

“Wee, wee de grote stad 
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waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want 

in één uur is zij verwoest.” God heeft wraak uitgeoefend over het religieuze systeem 

dat met bloed vergieten, vele heiligen heeft gedood. Het oordeel maakt wereldwijd 

grote indruk op alle klassen in de maatschappij. 

 

(Vs. 20) In de hemel echter is er blijdschap. De heilige apostelen en profeten worden 

opgeroepen verblijd te zijn. “Want God heeft uw rechtszaak, het vonnis over het 

vreselijke systeem voltrokken.” 

 

(Vs. 21) En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die 

in de zee en zei: “Zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden.” 

(vgl. Jer. 51:58; 60-64, in die profetie gaat het over het letterlijke Babel). 

 

(Vs. 22) Het geluid van citerspelers, fluitspelers, zangers, bazuinblazers en van hen 

die kunst beoefenen, zal beslist niet meer in haar gehoord worden. Vijf culturele 

elementen waarvan Rome, verbonden met westerse cultuur, zich bediende, zullen 

voorgoed zwijgen. Geen enkele beoefenaar van muziek zal meer in haar gehoord 

worden en er zal geen kunst meer bedreven worden. Ook het geluid van de 

molensteen zal niet meer in haar gehoord worden. Dat wil zeggen: geen handel en 

nijverheid zal meer door haar bedreven worden. 

 

(Vs. 23) En het lamplicht zal nooit meer in haar schijnen en de stem van de 

bruidegom en de bruid zal niet meer in haar gehoord worden. Diepe duisternis valt 

op haar en elke vreugde die in haar was (het was echter valse vreugde van de kerk) 

zal niet meer in haar gehoord worden. Want de kooplieden der aarde waren de 

groten der aarde. Door haar toverij heeft zij vele naties misleid, met hun machtige 

zakenlieden, industriëlen en bankiers. De kerk heeft de demonische magie, het 

occultisme, niet bestreden. Zij heeft echter personen voor wie is gewaarschuwd, 
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binnengehaald (vgl. 1 Tim. 4:1-4; 2 Tim. 3:1-8). Daarbij heeft de valse kerk, door 

occulte macht, de groten der aarde aan zich gebonden. 

 

(Vs. 24) En het bloed van de profeten, van de heiligen en van allen die geslacht zijn 

op de aarde, is in haar gevonden. Door heel de geschiedenis van de Kerk heeft dit 

gruwelijke systeem gelovigen gedood. Dit godsdienstig systeem mond in de eindtijd 

uit tot een systeem wat zich openbaart als de gruwelijkste vijand van God. 

 

 

Verwerking: 

 

1. Wat vind jij van een kerk die veel geld en goederen bezit? 

 

2. Hoe kun je met godsdienst geldelijk gewin maken? 

 

3. Wat heb jij er voor over, om zielen voor Christus te winnen? 

 

4. Welke kenmerken van het grote Babylon straks, zie je nu al? 

 

5. Zie jij ook demonische geheimzinnige toverachtige verleidingskracht rondom je? 

 

6. Behoren kunst en cultuur bij de kerk? 

 

7. Zie jij uit naar een wereld zonder valse religie? 

 

 

 

 

 

Voor toverij staat in het Grieks pharmakeia. Dit is ook te vertalen met “het gebruik 

of toedienen van medicijnen”. Hoewel het algemeen is geaccepteerd dat medicatie 

en vaccinatie onze gezondheid veel heeft gebracht en nog altijd doet. Kan de 

uiteindelijke misleiding desondanks (of juist daarom), niet ook daarom verband 

houden met deze westerse pharmakeia? (Zoeklicht december 2020). 
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Openbaring 19 
 

Lied van overwinning (vs. 1-5) 

 

In Openbaring 18 zagen we een beschrijving van het oordeel dat over Babylon wordt 

voltrokken. Het religieuze en politiek systeem zal bij de komst van de Heere Jezus 

voorgoed verdwijnen. Velen zullen treuren vanwege het financiële verlies dat ze 

hierdoor leiden.  

 

Hoofdstuk 19 vermeldt ons de overwinning van Christus over de valse profeet. Als 

eerste lezen we dat in de hemel het “Halleluja” klinkt en God wordt geloofd om de 

val van Babylon (1-5). 

Vervolgens komt de aankondiging dat de Heere Jezus Zijn Koninklijke heerschappij 

heeft aanvaard en dan komt de bruiloft van het Lam (6-10). 

 

Daarna wordt de hemel geopend en de Heere Jezus verschijnt om oorlog te voeren 

in gerechtigheid, gevolgd door een hemels leger van engelen en heiligen (11-16). 

Tenslotte worden de legers vernietigd, die opgetrokken zijn naar Armageddon om 

Israël te vernietigen en te strijden tegen God. Het beest, de politieke leider en de 

valse profeet worden gegrepen en zonder vorm van proces levend geworpen in de 

poel van vuur. De overige vijanden van God worden gedood (17-21). 

 

(Vs. 1) Hierna, dus na de beschrijving van het oordeel over Babylon, hoort Johannes 

een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: “Halleluja! De zaligheid, 

het heil, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God.” Voor de 

eerste keer horen we in het Nieuwe Testament het “Halleluja” klinken. 

 

De eerste keer dat we de blijde uitroep “Halleluja!” in de Bijbel lezen, is in Psalm 

104:35: ‘De zondaren zullen van de aarde verdwijnen en de goddelozen zullen er niet 

meer zijn’. Openbaring 19:1 beschrijft dat dit langverwachte moment is gekomen. 

Halleluja betekent: ‘Prijs God’ of, ‘maak een blij geluid voor Jahweh.’ We lezen dit 
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tweeëntwintigmaal in het Oude Testament. In Ps. 104:35; 105:45; 106:1, 48; 111:1; 

112:1; 113:1, 9; 115:18; 116:19; 117:2; 135:1, 21; 146:1, 10; 147:20; 148:1, 14; 

149:1, 9:150:1, 6. En in het Nieuwe Testament viermaal. In Openbaring 19:1, 3, 4, 6. 

Er is grote blijdschap in de hemel, omdat voor de gehele schepping zichtbaar wordt 

wie de Heere Jezus is, in Zijn majestueuze heerlijkheid. Hij ontvangt de eer die Hem 

alleen toekomt als Hij het heil voor alle volken zal brengen. 

 

(Vs. 2) De oordelen die in de ‘Grote verdrukking’ voltrokken zijn, waren 

rechtvaardige oordelen. We zagen deze als:  

(a) oordelen die een algemeen karakter hadden, zoals deze beschreven zijn in de 

zeven zegels (6:1, 3, 5, 7, 9, 12, 8:1); 

(b) openlijke gerichten, die de mensen opriepen tot bekering, beschreven in de 

zeven bazuinen (8:7, 8, 10, 12; 9:1, 13: 11:15); 

(c) de wraak van God over het aanbidden van satan en de vervolging van de 

gelovigen, beschreven in de zeven schalen (16:1, 3, 4, 8, 10, 12, 17). 

 

Door haar godsdienstige vermenging van het christendom en door het aanbidden 

van satan, heeft de grote hoer de aarde ten gronde gericht. Het oordeel over dit 

godsdienstige systeem wordt persoonlijk door de Heere Jezus geveld en het bloed 

van Zijn dienstknechten, de heiligen, wordt door de Heere Jezus persoonlijk 

gewroken (vgl. Rom. 12:19; Deut. 32:35; Hebr. 10:30). 

 

(Vs. 3) Voor de tweede maal hoort Johannes in de hemel klinken: “Halleluja!” En 

haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid. Het is een eeuwigdurend oordeel over dit 

vreselijke systeem. 

 

(Vs. 4) De vierentwintig oudsten in de hemel en de vier dieren, werpen zich in 

aanbidding voor de troon van God neer en zeggen: “Amen, Halleluja!” Eerder, in 

hoofdstuk 4 en 5, zagen we de vierentwintig ouderlingen, als vertegenwoordigers 

van de heiligen uit het Oude en Nieuwe Testament, rond de troon met de vier 

dieren, de heilige wezens, engelen of cherubs. Zij worden door God in Zijn bestuur 

gebruikt als uitvoerders van de oordelen over de aarde en de satanische machten. 

En stemmen in, beamen, en verblijden zich over hoe God in heiligheid en 

rechtvaardigheid handelt. 
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(Vs. 5) Vervolgens kwam een stem uit de troon, de plaats van waaruit God regeert, 

die zei: “Loof onze God, al zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en 

groten.” Iedereen wordt opgeroepen met eerbied en ontzag naar God op te zien. 

 

De bruiloft van het Lam (vs. 6-10) 

 

(Vs. 6) Met een majestueus geluid als van een grote menigte, als van gedruis van 

vele wateren en zware donderslagen, hoort Johannes voor de vierde en de laatste 

maal zeggen: “Halleluja! Want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.” 

De Joden verwierpen Hem als hun Koning, daarna keerde Hij terug naar de hemel 

om voor zich het Koninkrijk uit de handen van zijn Vader te ontvangen. De wens van 

de apostelen om Zijn koninkrijk op te richten is dan uitgekomen en het tijdstip door 

God bepaald, is dan aangebroken (Hand. 1:3-7). Nu, in deze tijd, regeert God in het 

verborgen, maar dan is Zijn regering voor elk schepsel zichtbaar. 

 

(Vs. 7) De oproep klinkt om blij te zijn, zich te verheugen en Hem heerlijkheid te 

geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen. Nadat de grote hoer, de valse 

bruid, is geoordeeld, vind de bruiloft van Christus met Zijn bruid, de gemeente, in de 

hemel plaats. De bruid wordt dan de vrouw van het Lam. Tot in alle eeuwigheid zal 

zij delen in Zijn glorie en heerlijkheid. De bruiloft van het Lam zal de onthulling zijn 

van Zijn liefde voor de gemeente (vgl. Efz. 5:25-29; 2 Kor. 11:2; Openb. 19:7; 21:2, 

10; 22:17).  

 

(Vs. 8) Aan haar, de bruid, is gegeven zich met smetteloos en blinkend wit linnen te 

kleden. Dit kleed vertegenwoordigt de rechtvaardige daden van de heiligen. Datgene 

wat God in hen heeft gewerkt op aarde, wordt dan zichtbaar (vgl. Efz. 2:10). 

 

(Vs. 9) Vervolgens krijgt Johannes opdracht om op te schrijven: “Zalig zij die 

geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam.” Van deze bruiloft wordt geen verdere 

beschrijving gegeven. Met uitzondering van het vermelden van de gasten aan het 

bruiloftsmaal. Bij de gasten denken we aan de gelovigen van Adam tot aan het 

ontstaan van de gemeente op de Pinksterdag in Handelingen 2. Johannes de Doper 

zegt van zichzelf dat hij een vriend van de Bruidegom is (Joh. 3:29). De Heere Jezus 

noemt hem de grootste die uit vrouwen is geboren, maar voegt eraan toe: de minste 

in het koninkrijk der hemelen is meer dan hij (Matt. 11:11 - 12). De gelovigen die bij 
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de gemeente van Jezus Christus behoren, ontvangen tot in eeuwigheid een andere 

positie dan gelovigen van voor de Pinksterdag. 

 

(Vs. 10) Diep onder de indruk van wat Johannes gezien heeft, valt hij neer voor de 

voeten van de engel die hem deze dingen heeft getoond. Onmiddellijk wordt hij 

terechtgewezen: “Pas op dat u dat niet doet!” Want een engel is evenals Johannes 

een mededienstknecht, zowel van Johannes als van zijn broeders, die het getuigenis 

van Jezus hebben. Alleen God mag men aanbidden (vgl. Deut. 6:3; Luk. 4:8). 

Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. God heeft door de Heere Jezus 

gesproken. En Hij, de Heere Jezus, gebruikte daar boodschappers voor. In het boek 

Openbaring de engelen. ‘Profeteren’ is woorden namens God spreken (vgl. 2 Petr. 

1:20, 21; 2 Sam. 23:2). 

 

De overwinning van Christus over de valse profeet (vs. 11-21) 

 

(Vs. 11) Daarna zag Johannes de hemel geopend, en kijk, een wit paard, en Hij Die 

daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij voert oorlog in 

gerechtigheid. Een wit paard is het symbool 

van een overwinnende en zegevierende 

macht. Het is de Heere Jezus Zelf, Die de 

raadsbesluiten van God zal vervullen en de 

oordelen zal uitvoeren die bij Zijn 

verschijning plaatsvinden. God heeft het 

oordeel in de handen van de Zoon gegeven 

opdat allen de zoon eren (Joh. 5:22, 23). 

 

(Vs. 12) Zijn ogen waren als een vuurvlam. 

Een bewijs dat Hij alles ziet en op een 

volmaakte wijze (be)oordeelt. Op Zijn hoofd 

zijn veel diademen, een bewijs van Zijn 

absolute macht, heerschappij en eer. Eerder 

zagen we dat de heiligen in de hemel de hun 

gegeven kronen voor Zijn voeten 

neerwierpen (Openb. 4:10). Hij had een 



158 
 

naam die opgeschreven was en die niemand kent dan Hijzelf. De éne die Hem, de 

Zoon, kent, is de Vader (Matt. 11:27). 

 

(Vs. 13) Hij was bekleed met een in het bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam 

luidt: “het Woord van God”. Zoals mensen met woorden hun gedachten kenbaar 

maken, heeft God Zichzelf bekendgemaakt door de Heere Jezus (vgl. Hebr. 1:1-3; 

Joh. 1:1-3, 14). In Jesaja 63:1-6 vinden we een beschrijving van de Heere Jezus, de 

Messias, de Zoon van God, Die wraak neemt over het vergoten bloed van de gedode 

martelaren, zowel van de Israëlieten als van de gelovigen uit de volken. Wat hun is 

aangedaan, rekent Hij hen toe alsof het Hem is aangedaan.  

 

(Vs. 14) Met Hem volgen legers vanuit de hemel op witte paarden. Ze zijn gekleed in 

fijn linnen, wit en smetteloos. Het zijn legers van heiligen die vanuit de hemel Hem 

zullen vergezellen. Legers, d.w.z. verschillende groepen mensen. We zagen hen 

eerder als de vierentwintig ouderlingen, als de bruid van het Lam en als de gasten op 

de bruiloft van het Lam. De heilige engelen zijn er ook bij (2 Thess. 1:7; Jud.:14; 

1Thess. 3:13; Kol. 3:4; Matt. 16:27; 24:27-31; 25:31; Zach. 14:5). 

 

(Vs. 15) Uit Zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij alle heidenvolken zal 

slaan. Het zwaard is een beeld van het Woord van God (Hebr. 4:12; Efz. 6:17). Zoals 

Hij gesproken heeft bij de schepping, zal Hij straks door slechts te spreken, zijn 

vijanden vernietigen en hoeden met een ijzeren staf. Zoals druiven getreden worden 

in de wijnpersbak, zal Hij Zijn vijanden en de vijanden van het gelovig overblijfsel van 

Israël verpletteren vanwege de grimmige toorn van de Almachtige God. Als Hij de 

aarde in bezit gaat nemen, laat Hij zien dat Hem alle macht is gegeven, zowel in de 

hemel als op de aarde, door Zijn vijanden te vernietigen (vgl. Ps. 2:9; Openb. 2:26, 

27; 12:5; 14:20; Zef. 3:2; Matt. 28:18). 

 

(Vs. 16) Op Zijn bovenkleed en op Zijn dij staat de naam geschreven: “Koning der 

koningen en Heere de heren”. Vanwege Zijn volmaakte gehoorzaamheid tot in de 

dood aan het kruis heeft God Hem een Naam gegeven boven alle naam. Alle tong zal 

dan belijden dat Hij Heere is. Iedereen zal dan voor Hem moeten knielen (Fil. 2:10, 

11; Jes. 52:13-15). 
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(Vs. 17) Johannes zag één engel dicht bij de zon staan. Het toont ons iets van de 

heerlijkheid van Christus, de Zon der Gerechtigheid: het licht dat kracht geeft aan 

Zijn bestuur (Mal. 4:2). De engel roept met luide stem naar alle vogels die hoog aan 

de hemel vliegen: “Kom, verzamel u tot de maaltijd van de grote God.” In Mattheüs 

24:27, 28 voorzegde de Heere Jezus dat dit tijdstip zou komen. “Waar aas is, daar 

verzamelen zich de gieren”. God verslindt dan al Zijn vijanden. Met name het beest 

en de valse profeet. Eerder zagen we in dit hoofdstuk de maaltijd van het Lam in de 

hemel. Hier zien we een verschrikkelijk tafereel op aarde (vgl. Ezech. 39:17-20). 

 

(Vs. 18) Van de vijanden van God, van de koningen en de machthebbers van de 

aarde tot de geringste die zich tegen Hem hebben verzet, blijft niets over. 

 

(Vs. 19) Johannes zag dat het beest, de heerser van het hersteld Romeinse rijk en de 

koningen der aarde hun legers verzamelen om oorlog te voeren tegen Hem Die op 

het paard zit, de Heere Jezus, en Zijn hemels leger. 

 

(Vs. 20) Dan is het moment aangebroken dat het beest word gegrepen, en met hem 

de valse profeet, de antichrist, die tekenen in tegenwoordigheid van het beest heeft 

gedaan, waardoor hij velen heeft misleid die het merkteken van het beest ontvangen 

hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Beiden worden rechtstreeks geworpen 

in de poel van vuur, die van zwavel brand. Een vreselijk oordeel treft hen. 

 

(Vs. 21) De overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, 

dat uit Zijn mond kwam. Allen die in vermetele opstand tegen Hem wilden strijden, 

en tegen het gelovig overblijfsel van Israël dat verbonden is met de Messias, worden 

gedood. 

 

Profetieën uit het Daniël 11 en Zacharia 14 geven over deze strijd meer 

bijzonderheden. In de eindtijd zal herhaald worden wat eerder plaatsvond in de 

oorlogen van Syrië tot en met de tijd van de Makkabeën. Die strijd vinden we 

beschreven in Daniël 11:1-35. In Daniël 11:36-45 vinden we een beschrijving van de 

strijd kort voor de verschijning van de Heere Jezus. We zien daar de koning van het 

zuiden (Egypte) met de koning van Jeruzalem (de antichrist) in botsing komen. De 

koning van het noorden (Assyrië) zal de koning van het zuiden te hulp snellen met 

een groot leger. Hoewel beiden het beloofde land in bezit willen nemen, neemt de 
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koning van het noorden het Joodse land in bezit. Jeruzalem zal worden ingenomen, 

de huizen geplunderd en de vrouwen zullen worden geschonden. De helft van de 

bewoners van de stad zal gevangen worden genomen (Zach. 14). De koning van het 

noorden keert niet terug naar zijn land in het noorden, maar gaat naar Egypte. Als hij 

tracht dit land te veroveren, wordt hij verschrikt door geruchten vanuit het oosten 

en vanuit het noorden. Hij wordt genoodzaakt zich terug te trekken, maar intussen 

heeft hij het plan velen te verdelgen. In Palestina aangekomen, zal hij op een 

smadelijke wijze aan zijn einde komen (Dan. 11:42-45). We weten dat de antichrist 

een verbond zal sluiten met het beest, de dictator van het Romeinse rijk. Zodra het 

beest, deze dictator, verneemt dat de koning van het noorden Palestina heeft 

ingenomen en naar Egypte is getrokken, snelt hij de antichrist te hulp. Daarmee zijn 

vele volken in Israël bijeen. De Romeinse legers met de antichrist tegenover de 

koning van het noorden en die van het zuiden. Te midden van deze legers bevinden 

zich de Joden. Dan vindt de grote slag bij Armageddon plaats (Openb. 16:16). God is 

het die de volken bijeen brengt om met één slag alle goddelozen te verdelgen (Joël 

3:2). Terwijl de verschillende legers in het dal van Josafat met elkaar in strijd zijn 

gewikkeld, verschijnt de Heere Jezus met zijn legers vanuit de hemel. Zodra de 

strijdende machten dit leger zien, staken zij hun strijd en keren zich gezamenlijk 

tegen Hem. Dan zal de Heere Jezus op de Olijfberg, de plaats waarvan Hij naar de 

hemel terugkeerde, terugkomen. Wanneer Zijn voeten op deze berg staan, zal deze 

in tweeën splijten. De gelovige Joden krijgen hierdoor gelegenheid om te 

ontvluchten (Zach. 14:4, 5). Vervolgens zal Hij alle volken verdelgen die in het dal van 

Josafat verzameld zijn. Het beest en de antichrist, de valse profeet, worden 

geworpen in de poel van vuur. De anderen worden gedood door de Heere Jezus. Dit 

is het verschrikkelijke einde van allen die zich tegen de Heere en Zijn Gezalfde 

hebben verzet. Als het de schijn heeft dat de duivel alle macht heeft op de aarde, 

komt de Heere Jezus terug. Door verdelging van Zijn vijanden, maakt Hij ineens een 

einde aan de macht en tegenstand van satan. 
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Verwerking: 

 

1. Waarom denk jij dat de bruiloft van het Lam kort voor de verschijning van de 

Heere Jezus plaatsvindt? 

 

2. Verheug jij je nu al op de dag waarop de bruiloft van het Lam plaatsvindt? 

 

3. Was het verkeerd dat Johannes op zijn knieën viel voor de engel? 

 

4. Noem andere plaatsen in de Bijbel waar we lezen van een geopende hemel. 

 

5. Wat is het verschil tussen het avondmaal in vs. 9 en vs. 17? 

 

6. Kun je nu ook strijden tegen God. Noem eventueel voorbeelden. 

 

7. Zijn er nu al mensen in de hel? 
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Openbaring 20 

 

Na de beschrijving in Openb. 17 en 18 van het komende oordeel over Babylon, het 

religieuze en politieke systeem, vermeldde hoofdstuk 19 ons de overwinning van 

Christus over zijn vijanden. Viermaal klinkt in de hemel het Halleluja (vs. 1, 3, 4, 6). 

Het hoofdstuk begint met blijdschap over de rechtvaardige oordelen van God over 

Babylon (1-5). Vervolgens komt de aankondiging dat de Heere Jezus Zijn Koninklijke 

heerschappij heeft aanvaard en dat de bruiloft van het Lam is gekomen (6-10). Dan 

dat de hemel wordt geopend en dat de Heere Jezus verschijnt om oorlog te voeren 

in gerechtigheid, gevolgd door een hemels leger van engelen en heiligen (11-16). 

Tenslotte komt de vernietiging van de legers die opgetrokken zijn naar Armageddon 

om Israël te vernietigen en te strijden tegen God. Het beest, de politieke leider en de 

valse profeet worden gegrepen en zonder vorm van proces, levend geworpen in de 

poel van vuur. De overige vijanden van God worden gedood (17-21). 

 

In Openb. 20:1-3 zien we dat satan in de afgrond wordt geworpen. In vs. 4-6 de 

opstanding van de martelaren die tijdens de Grote Verdrukking, omwille van hun 

geloof zijn gedood. In vs.7-10 zien we dat satan voor een korte tijd wordt losgelaten. 

Nu komt er zijn laatste poging om velen te misleiden en zijn definitieve oordeel. In 

vs. 11-15 volgt het oordeel van alle ongelovigen voor de grote witte troon. 

 

De satan gebonden (vs. 1-3) 

 

(Vs. 1) Johannes zag een engel neerdalen uit de hemel met in zijn hand de sleutel 

van de afgrond en een grote ketting. Eerder, in hoofdstuk 9:1-12, zagen we dat met 

de vijfde bazuin een engel met een sleutel de put van de afgrond opent. Vijf 

maanden lang oefenen daarna demonen hun dodelijk satanisch schrikbewind uit. 

Een nadere omschrijving van het beest, een demonische macht die uit de afgrond 

opkomt, vonden we in hoofdstuk 11:7 en 17:8. Nu heeft de engel macht om met een 

sleutel deze afgrond te openen. 
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(Vs. 2) Een niet nader genoemde engel grijpt de draak, de oude slang, dat is de duivel 

en de satan en bindt hem voor duizend jaar, zodat hem al zijn bewegingsvrijheid 

wordt ontnomen. Mogelijk is het de engel Michaël, die met zijn engelen eerder strijd 

zal voeren tegen de draak (12:7). De Hebreeuwse naam van satan is “tegenstander”. 

Zijn Griekse naam “duivel”, is diabolos, d.i. lasteraar, door elkaar werper, leugenaar.  

 

(Vs. 3) De engel werpt hem in de afgrond, sluit deze en verzegelt deze boven hem. 

Hierdoor kan hij de volken niet meer misleiden, totdat de periode van duizend jaar 

tot een einde is gekomen (in de afgrond; Grieks “abyssus”, bevinden zich de gevallen 

engelen die hun oorsprong niet hebben bewaard voor de zondvloed en zich 

vermengden met mensen (Gen. 6; 2 Petr. 2:4; Jud.: 6, 7). Na duizend jaar wordt hij 

voor een korte tijd losgelaten. Na al die jaren zal blijken dat hij, de veroorzaker van 

zoveel ellende en zonde op aarde, niet is veranderd in zijn haat tegen God. Maar ook 

zal blijken dat mensen die in die periode van duizend jaar geboren zijn, zich niet 

hebben bekeerd tot God, maar zich geveinsd aan Hem hebben onderworpen en dus 

niet veranderd zijn. Zij zullen nu openlijk in opstand komen tegen God. Zij die zich 

tijdens het Messiaanse rijk niet aan Gods gezag zullen onderwerpen, worden door 

God elke dag gedood (Ps. 101:8; Zef. 3:5; Jes. 65:11-20). 

 

De eerste opstanding (vs. 4-6) 

 

(Vs. 4) Vervolgens zag Johannes tronen, en zij, opgewekte heiligen, gingen daarop 

zitten en het oordeel werd hun gegeven. Johannes zag dat de zielen van twee 

groepen gelovigen die gedood werden in de Grote verdrukking weer levend zijn:  

 

1. Zij die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om Zijn Woord (6:9-

11) 

2. Zij die het merkteken geweigerd hebben te ontvangen op hun voorhoofd en 

op hun hand (13:11-18)  

 

Evenals de andere gelovigen die voor de Grote Verdrukking zijn opgestaan, delen zij 

met Christus in Zijn regering en spreken zij het oordeel uit over Zijn vijanden (1 

Thess. 4:13-18). Aan het begin van de duizend jaar ontvangt Christus dit Koninkrijk 

uit de handen van Zijn Vader en na die periode geeft Hij het weer terug (1 Kor. 

15:23-25). Daarna breekt de eeuwige toestand aan. 
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(Vs. 5) De overige doden (ongelovigen) worden dan nog niet levend. Dit gebeurt na 

de duizend jaar. Dan worden zij gedagvaard met hun lichaam, ziel en geest voor de 

grote witte troon. Volgens 1 Thess. 4 werden er eerder alleen ontslapen heiligen 

opgewekt. De lichamen van de ongelovigen blijven ook in de periode van duizend 

jaar in hun graf liggen. Hun geest en ziel, gescheiden van hun lichaam, verblijven dan 

in het dodenrijk, Grieks = hades.  

 

De eerste opstanding betreft de opstanding van Christus en de gelovigen. Deze vindt 

plaats in vijf fasen:  

• Christus is de Eersteling (1 Kor. 15:20)  

• Enkele gelovigen in Jeruzalem als de Heere Jezus sterft (Matt. 27:52) 

• De gelovigen van Adam tot de opname (1 Thess. 4:11-18)  

• De twee getuigen (Openb. 11:7-12) 

• De martelaren na de Grote Verdrukking (Openb. 20:4) 

 

Hoewel de Bijbel alleen de eerste opstanding noemt, is er ook een tweede, ofwel een 

latere opstanding (de opstanding van de ongelovigen). Zo spreekt de Bijbel van de 

tweede dood, maar niet van een eerste dood, hoewel deze er wel is. De mens die 

door de zondeval dood in zonde is geboren, is gescheiden van God en geestelijk 

dood (dood zijn betekent immers: gescheiden van). Bij het sterven volgt de 

lichamelijke dood. Vanaf het moment dat de ongelovigen met hun lichaam en ziel in 

de poel van vuur, de hel, worden geworpen, bevinden zij zich in de tweede dood. 

Vóór het ontstaan van de gemeente wist men alleen van de opstanding op de 

jongste dag (vgl. Joh. 11:24). Maar niet van de opstanding van tussen de doden uit 

(Mark. 9:10; Fil. 3:11; Luk. 20:35). In het Nieuwe Testament is geopenbaard dat de 

opstanding van rechtvaardigen plaatsvindt voordat Christus zijn rijk van vrede voor 

duizend jaar opricht. Ook is in het Nieuwe Testament geopenbaard dat de 

opstanding van onrechtvaardige na deze periode plaatsvindt. 

 

(Vs. 6) Zalig en heilig is hij, het is heel persoonlijk, die deel heeft aan de eerste 

opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht meer. Als priesters van 

God, zullen zij eeuwig Hem verheerlijken met lofoffers, het brengen van dank en 

aanbidding, omdat Hij Zijn leven offerde op het kruis voor hen. Daarbij zullen zij met 

Christus als koningen voor duizend jaar heersen (vgl. Matt. 19:28; Luk. 22:30). Hoe 
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dit zal plaatsvinden, lezen we in symbolische taal in hfdst. 21. In het Oude Testament 

hebben de profeten veel gesproken over het Messiaanse rijk. We weten echter 

alleen uit Openb. 20:6 dat dit rijk duizend jaar zal duren (de term ‘chiliasme’ is 

afgeleid van het Griekse woord chilioi dat duizend betekent). 

 

De satan overwonnen (vs. 7-10) 

 

(Vs. 7). Na een periode van duizend jaar van vrede op aarde wordt satan voor een 

korte tijd uit zijn gevangenis losgelaten. 

 

(Vs. 8) Mijn volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, schreef Jesaja (Jes. 60:22; 

45:11; Rom. 11:26). Niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan of zien, tenzij 

hij of zij opnieuw geboren is (Joh. 3:3, 5). Zo zal het zijn aan het begin van die 

periode van duizend jaar. Daarna zullen er in die duizend jaar ook mensen worden 

geboren (vgl. Jes. 65:23). Daarvan zullen er echter ook zijn die zich geveinsd aan het 

gezag van God onderwerpen, die in hun hart echter God haten. Als satan dan de 

volken opnieuw misleidt, zal blijken dat het hart van de mensen die zich niet bekeerd 

hebben, van de mensen die niet opnieuw geboren zijn en dus geen leven uit God 

hebben, onveranderd is. Vanuit alle delen van de aarde, en Gog en Magog (Rusland) 

zullen zij zich verzamelen voor de oorlog. 

 

(Vs. 9) Massaal rukken de legers op naar Jeruzalem, het centrum op aarde van 

waaruit de Messias dan regeert. De legerplaats van waaruit God Zijn zegen over de 

aarde naar de volken doet uitgaan. Deze geliefde stad wordt genoemd:  

• de stad van de grote Koning (Ps. 48:3; Matt. 5:35) 

• de troon van de HEERE (Jer. 3:17) 

• de HEERE onze gerechtigheid (Jer. 33:16) 

• de HEERE is daar (Ezech. 48:35) 

• de stad van de waarheid (Zach. 8:3) 

 

Wanneer de legers oprukken naar deze stad, daalt er vuur van God neer van de 

hemel en verslindt hen. 
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(Vs. 10) De duivel die hen misleidde, wordt zonder vorm van proces in de poel van 

vuur en zwavel geworpen. Dat is de plaats waar het beest, de dictator van het 

Romeinse rijk, en de antichrist al duizend jaar eerder waren geworpen. Voor eeuwig 

zullen zij gepijnigd worden in de plaats die God voor hen heeft bestemd (Matt. 

25:41). 

 

Eerder was hij, de duivel, door hoogmoed in zonde gevallen (1Tim.3:16). Vele jaren 

later werd hij uit de hemel verwijderd en op de aarde geworpen (Openb. 12:7-10). 

Daarna werd hij voor duizend jaar gebonden en in de afgrond geworpen (Openb. 

20:1:3). Tenslotte wordt hij voor eeuwig in de poel van vuur geworpen, in de hel 

(Openb. 20:10). 

 

Het laatste oordeel (vs. 11-15) 

 

(Vs. 11) Vervolgens zag Johannes een grote witte troon, en Hem Die er opzat. Het is 

de Heere Jezus! Het oordeel is Hem door God de Vader gegeven (Joh. 5:22; Hand. 

17:31). De hemel en de aarde vluchten voor Hem weg. Niets en niemand kan voor 

Hem standhouden. 

 

Evenals de Bijbel spreekt over verschillende opstandingen die niet gelijktijdig 

plaatsvinden, spreekt de Bijbel ook over verschillende oordelen die niet gelijktijdig 

plaatsvinden: 

• Ieder mens die zich met berouw over zijn zonden tot God bekeert en 

gelooft dat Jezus Christus voor hem / haar het oordeel aan het kruis op 

Golgotha onderging, komt niet in het oordeel (Joh. 3:17, 18; 5:24). Dat wil 

zeggen: ze worden niet gedagvaard voor de grote witte oordeelstroon en 

worden vervolgens dus niet veroordeeld. Christus droeg hun straf! 

 

• Gelovigen worden geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. Zij 

ontvangen een beloning. Of ze leiden schade wanneer zij geen beloning 

ontvangen. Ze krijgen dan bijvoorbeeld geen kronen, en gezag om te 

regeren met Christus (2 Kor. 5:10; Rom. 14:10, 11). Dus gelovigen worden 

beoordeeld, maar niet geoordeeld of veroordeeld. 
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• In Matt. 25:31 lezen we over de troon van de heerlijkheid van de Heere 

Jezus op aarde, in het land Israël. Hierop zal de Heere Jezus plaatsnemen en 

de volken oordelen aan het begin van het vrederijk.  

 

• Voor de grote witte troon worden alle ongelovigen geoordeeld en daarna 

veroordeeld. 

 

(Vs. 12) Johannes zag (de geestelijk) doden, zij die in hun leven geen leven uit God 

hebben ontvangen, met een opstandingslichaam voor de troon van God gedagvaard 

worden. Klein of groot in ogen van mensen, niemand ontkomt hieraan. Het zijn de 

dan levende én de uit de dood opgewekte ongelovigen (2 Tim. 4:1; Hand.10:42; 

Rom.14:9; 1 Petr. 4:5). Er worden diverse boeken geopend. 

 

De Bijbel spreekt ook over verschillende boeken van God: 

• Het boek van hen die op de aarde leven (Ex. 32:32; Ps. 69:29; 139:16; Jes. 

4:3) 

• Het boek des levens met zij die leven uit God hebben (Fil. 4:3; Openb. 3:5; 

13:8; 17:8; 20:12, 15) 

• Het boek des levens van het Lam (Openb. 13:8; 21:27) 

• Het gedenkboek ten goede van wie de Heere vrezen en zijn Naam in ere 

houden (Mal. 3:16) 

• David schrijft over het gedenkboek van God waarin zijn omzwervingen te 

boek zijn gesteld (Ps. 56:9) 

 

Al de handelingen die mensen hebben verricht, heeft God nauwkeurig geregistreerd. 

Deze mensen die niet geoordeeld zijn in Christus zullen in overeenstemming naar 

hun werken worden geoordeeld. Niet naar hun ongeloof! Want ongeloof is één van 

de vele zonden.  

 

(Vs. 13) De zee gaf de doden, dat wil zeggen: de zee geeft de lichamen terug van hen 

die er in verdronken zijn. Ook de dood, dat wil zeggen: het graf waarin de lichamen 

tot stof zijn teruggekeerd. Ook het rijk van de dood, de plaats waar de zielen van de 

ongelovigen zich bevinden, geeft deze weer. God geeft deze ongelovigen weer een 

compleet lichaam met een geest. Gelovigen ontvangen bij de opstanding een 
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hemels, een geestelijk lichaam, om daarmee God eeuwig te dienen. Ongelovigen 

ontvangen een lichaam om daarin, bewust, voor eeuwig het oordeel over hun 

zonden te dragen. Het vonnis, de straf, hangt af van de mate, de ernst van de 

zonden die zij gedaan hebben (vgl. Luk. 12:47, 48; vgl. Openb. 2:23; 22:12). 

 

(Vs. 14) De dood en het rijk van de dood (Grieks = de hades) worden dan geworpen 

in de poel van vuur (Grieks= de gehenna). Dat is de tweede dood, de eeuwige dood. 

Het graf, de plaats waar de lichamen van de ongelovigen bewaard werden, is dan 

niet meer nodig. Ook de plaats waar de zielen bewaard werden van de ongelovigen, 

is dan niet meer nodig. 

 

(Vs. 15) Als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in 

de poel van vuur geworpen. Het is als het ware een laatste controle van God om te 

kijken of er niet iemand onrechtmatig veroordeeld wordt. 

 

 

 

Verwerking: 

 

1. Waarom wordt satan eerst in de afgrond geworpen en later pas in de poel van 

vuur, in de hel? 

 

2. Zijn er aanwijzingen in de Bijbel om het getal ‘duizend’ van duizend jaar, niet 

letterlijk te nemen? 

 

3. Waarom wordt hij die deel heeft aan de eerste opstanding ‘zalig ofwel gelukkig’ 

genoemd? 

 

4. In welke fasen vindt de eerste opstanding plaats? 

 

5. Staat jouw naam geschreven in het boek des levens van het Lam? 

 

6. Heb jij angst om voor de grote witte troon te verschijnen, voor de Heere Jezus, de 

Rechter? 
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7. Wordt de mens geoordeeld naar zijn ongeloof of naar zijn zonden? 

 

8. Hoe lang duurt eeuwig? 
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Openbaring 21 
 

In het vorige hoofdstuk, Openbaring 20, zagen we: dat satan in de afgrond wordt 

geworpen; de opstanding van de martelaren die tijdens de Grote Verdrukking, 

omwille van hun geloof, zijn gedood; dat satan voor een korte tijd wordt losgelaten, 

zijn laatste poging om velen te misleiden en zijn definitieve oordeel; het oordeel van 

alle ongelovigen voor de grote witte troon. 

 

In Openbaring 21 zag Johannes vervolgens een beschrijving van de nieuwe hemel 

en de nieuwe aarde. Alles is anders en nieuw! Hij zag de hemelse stad 

Jeruzalem, in een contrast met het grote Babylon, neerdalen uit de hemel. Zij 

heeft zich gereed gemaakt als een bruid, die voor haar man is versierd. De bruid 

is de Gemeente, en zij vormt de verbinding tussen de hemel en de aarde. God 

woont bij de mensen op de nieuwe aarde en zij zullen Zijn volk zijn, als één volk 

dat tot in alle eeuwigheid God op aarde dient en in volkomen harmonie met 

Hem leeft. Elke herinnering aan het verdriet is weggenomen, ook de dood, 

waardoor er geen scheiding meer zal zijn. Hij die op de troon zit zei: “Zie, Ik maak alle 

dingen nieuw”. De overwinnaars, die al genoemd zijn in Openbaring 2 en 3, zullen 

met Christus alles beërven. De ongelovigen treft een vreselijk lot, de tweede dood 

(vs. 1-8). 

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de heerlijkheid van het Nieuwe 

Jeruzalem, gedetailleerd, in symbolische taal beschreven. Deze hemelstad, de 

bruid, is na de bruiloft, de vrouw van het Lam geworden. Niets onreins kan de stad 

binnenkomen. De stad heeft geen licht nodig, want het Lam is in haar en verlicht 

haar. Alle volken zullen in het licht van God wandelen. Gedurende het Vrederijk, 

de duizend jaren die Johannes noemt in Openbaring 20, zal Christus met Zijn 

heiligen over de aarde regeren (vs. 9-27). 

Viermaal lezen we in de Bijbel de uitdrukking: ‘Het is voltooid’ (volbracht), of: 

‘Het is geschied’: 

1. Na de schepping van de hemel en de aarde (Gen. 2:1-2) 
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2. Nadat Christus het oordeel over de zonde had gedragen op het kruis en 

God had verheerlijkt (Joh. 19:30) 

3. Na het uitstorten van de grimmige toorn van God over de aarde en over Zijn 

vijanden (Openb. 16:17) 

4. Na de totstandkoming van de nieuwe schepping (Openb. 21:6) 

 
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (vs. 1-8) 

 

(Vs. 1). Eerder zag Johannes in Openbaring 19:11, 17, 19; 20:1, 4, 11, 12 

achtereenvolgens heel belangrijke gebeurtenissen. Nu ziet hij in vers 1 en 2 de 

nieuwe hemel en het nieuwe Jeruzalem. In 20:11 zag hij de hemel en de aarde 

wegvluchten. Deze tegenwoordige wereld en de hemel (de plaats waar satan ook 

toegang heeft) wordt bewaard voor het vuur. De elementen zullen wegsmelten op 

de dag van het oordeel (2 Petr. 3:7, 13). De eerste hemel en aarde, de huidige hemel 

en aarde, zijn voorbijgegaan. Het Messiaanse rijk van duizend jaar is voorbij. De 

eeuwige toestand is aangebroken. Hoe de nieuwe aarde er uit ziet, is verborgen. Wel 

lezen we dat de zee, nu biologisch onontbeerlijk voor het leven, er dan niet meer is. 

Ook de symbolische volkenzee zal er niet meer zijn (Jes. 57:20; Openb. 13:1). Tijdens 

het vrederijk zal de zee nog blijven bestaan (Ezech. 47:20; Zef. 2:6; Zach. 9:10; 14:8). 

 

(Vs. 2 Johannes ziet het nieuwe Jeruzalem, de heilige stad, neerdalen van God uit de 

hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man versierd is. De gemeente is 

de woonplaats van God in de Geest (Efz. 2:22). Zij daalt uit de hemel neer en vormt 

een verbinding met de hemel en de aarde. De stad en de bruid zijn allebei 

symbolische voorstellingen van de gemeente. Het huis, de stad, is een beeld van de 

woonplaats van God. De gemeente als bruid laat de relatie van de liefde tussen 

Christus en de gemeente zien. De bruid is de vrouw geworden, maar blijft in haar 

schoonheid een bruid. God heeft haar sierlijk gemaakt, bekleed met Zijn heerlijkheid 

(vgl. Gen. 24:22, 53). 

 

(Vs. 3) Johannes hoort een luide stem uit de hemel zeggen: “Zie, de tent van God is 

bij de mensen en Hij zal bij hen wonen.” Als één volk zal God, hun God, bij hen zijn. 

Elk onderling onderscheid tussen mensen is dan verdwenen. De gemeente, de 

gelovigen uit de tijd van de verwerping van de Heere Jezus, het hemelse volk van 
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God, neemt tot in eeuwigheid een unieke positie in. In de hof van Eden kwam God 

bij de mensen en sprak Hij met hen. Nu woont Hij in de hemel en in de gemeente. In 

de eeuwige toestand zal God doormiddel van de gemeente bij de mensen wonen. 

 

(Vs. 4) Over het leven op aarde in de eeuwigheid, wordt alleen vermeld wat er niet 

meer is. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Elke herinnering aan het verdriet 

wordt weggenomen. De dood, en de rouw die dit met zich meebrengt, zal er niet 

meer zijn. Dit hoort bij de eerste dingen, bij deze aarde. Dit alles gaat voorbij! 

 

(Vs. 5). Hij Die op de troon zit, zei: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” Eerder zagen we 

hoe de Heere Jezus het koningschap dat Hij van Zijn Vader zal ontvangen weer 

teruggeeft (1 Kor. 15:24, 28). Evenals we ons geen voorstelling kunnen maken van 

een hemels lichaam, kunnen we ons geen voorstelling maken van de nieuwe hemel 

en de nieuwe aarde. Johannes krijgt opdracht op te schrijven dat de woorden van 

God betrouwbaar en waarachtig zijn. Ook al kunnen we ons niet voorstellen hoe het 

zal zijn. 

 

(Vs. 6) En Hij zei tegen mij, tegen Johannes: “Het is geschied, of ze zijn gebeurd.” In 

Openb. 16:17 hoorden we de stem zeggen: “Het is geschied, gebeurd”, het 

voltrekken van de oordelen. God kan alle dingen nieuw maken in betrekking met de 

mensen en de schepping, omdat de Heere Jezus aan het kruis riep: “Het is volbracht 

(Joh. 19:30)!” Hij is de eeuwige God. De Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. 

Zij die een verlangen hebben om te drinken uit de bron van Gods liefde, worden 

genodigd om te komen en te drinken van het water des levens. Mensen die 

verlangen naar God vinden Hem en ontvangen het eeuwige leven (Ps. 42:3; Joh. 

3:16; 4:14; 7:38). 

 

(Vs. 7) Als bemoediging belooft God dat de overwinnaars alles wat God aan Christus 

geeft, zullen beërven. Daarbij geldt voor de overwinnaars: “Ik zal voor hem een God 

zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.” Het zoonschap is de positie van gelovigen in 

Christus. Het zijn degenen die het door de wereld verworpen Lam van God 

liefhebben en volgen (vgl. Rom. 8:14, 16; 2 Kor. 6:17; Efz. 1:11, 14, 18; 3:6; Kol. 1:12; 

1 Petr. 1:4). 
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(Vs. 8) Voor hen die Christus niet belijden, de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken 

(zij die Hem afwijzen), moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en 

alle leugenaars geldt dat hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is 

de tweede dood. Zij hebben geen deel aan deze heerlijke erfenis. Zij delen in het 

oordeel dat over satan komt (vgl. 1 Kor. 6:10; Gal. 5:19-21; Efz. 5:5). Met dit vers 

sluit het gedeelte, dat de eeuwige toestand in het boek Openbaring beschrijft, af. 

 

Het nieuwe Jeruzalem (vs. 9-27) 

 

(Vs. 9) Van hoofdstuk 21:9-22:5 vinden we een beschrijving van de vrouw van het 

Lam gedurende het duizendjarig rijk. Hoe het op aarde zal zijn als de Messias 

regeert, is reeds in het Oude Testament, door het profetische woord, op vele 

plaatsen omschreven. 

Één van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste 

plagen, toont Johannes de bruid, de vrouw van het Lam. 

 

(Vs. 10) In de geest voert hij hem naar een hoge berg en hij laat hem de grote stad 

zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Er staat 

niet: het daalt op de aarde neer! 

Eerder werd Johannes in de geest weggevoerd om de grote hoer te zien. Toen was 

dat naar de woestijn (17:3). 

 

(Vs. 11) In hoofdstuk 19:6 zagen we de bruid bekleed met het kleed van haar 

rechtvaardige daden, van datgene wat God in haar had gewerkt. Nu in een ander 

aspect, in de heerlijkheid die God haar heeft gegeven. God openbaart Zichzelf in de 

heerlijkheid van deze stad (vgl. 2 Kor. 4:6; Efz. 3:19, 21; Rom. 5:2). Jaspis of diamant 

is een edelsteen die het licht op een schitterende manier weerkaatst. 

 

(Vs. 12) De stad had een hoge muur met twaalf poorten en bij de poorten waren 

twaalf engelen. Een muur maakt scheiding tussen heilig en onheilig (Ezech. 42:20). In 

de oudheid werd in de poorten recht gesproken en van daaruit geregeerd. Het getal 

twaalf heeft betrekking op de volkomenheid in het bestuur van God over de aarde. 

De twaalf engelen zijn de deurwachters bij de poort. Op de poorten waren namen 

opgeschreven van de twaalf stammen van Israël. De zegeningen van God gaan in Zijn 
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regering tijdens het Messiaanse vrederijk, via de gemeente naar de aarde. En vanuit 

Israël over de gehele aarde.  

 

(Vs. 13) Dit wordt voorgesteld in de drie poorten aan elke zijde van de stad. Naar de 

vier windrichtingen. 

 

(Vs. 14) De muur van de stad heeft twaalf fundamenten met daarop de twaalf 

namen van de twaalf apostelen. Aan de discipelen heeft de Heere Jezus gezegd dat 

zij met Hem zouden zitten op twaalf tronen, om met Hem te regeren en de twaalf 

stammen van Israël te oordelen (Matt. 19:28; Luk. 22:30). De twaalf apostelen 

hebben, door hun prediking, het fundament van de gemeente gelegd (vgl. Efz. 2:20). 

 

(Vs. 15) Hij die met Johannes sprak, had een gouden meetlat om de stad te meten. 

Goud is in de Bijbel een beeld van goddelijke gerechtigheid. Alles wordt gemeten in 

overeenstemming met de heerlijkheid en gerechtigheid van God. 

 

(Vs. 16) De stad lag als een vierkant, een kubus (of in de vorm van een piramide). De 

stad wordt gemeten en is twaalfduizend stadiën. Dat is ca. 2200 km. Hoewel het een 

volmaaktheid uitdrukt, is deze beperkt. Het kan immers gemeten worden. Alleen 

God is oneindig. 

 

(Vs. 17) De afmetingen van de muur zijn honderdvierenveertig el. Dit kan zowel de 

breedte of de hoogte te zijn. Het is de maat van een mens, twaalf maal twaalf. Wij 

mensen kunnen ons slechts een beperkte voorstelling maken van de gemeente, ook 

al is deze door een engel gemeten en aan ons voorgesteld. 

 

(Vs. 18) Het bouwmateriaal van de muur is jaspis, en de stad is van zuiver goud, 

gelijk aan zuiver glas. Het weerspiegelt de heerlijkheid van God en is volkomen 

transparant. Alles wordt volkomen zichtbaar in het licht van God 

 

(Vs. 19) De fundamenten van de stad zijn met diverse soorten edelstenen versierd.  

 

(Vs. 20) Deze twaalf edelstenen vinden we ook terug op het borstschild van de 

hogepriester. Op zijn borst, dicht bij zijn hart, droeg hij symbolisch het gehele volk 

(Ex. 28). In Ezech. 28 tonen deze stenen de heerlijkheid van God de Schepper. 



175 
 

(Vs. 21) De twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort bestond uit één parel. In 

Mattheus 13:46 wordt de gemeente vergeleken met een parel van grote waarde. 

Deze parels symboliseren wat de gemeente voor de Heere Jezus betekent. Het is een 

eeuwig durende herinnering aan welke waarde de gemeente voor Hem heeft, voor 

een ieder die de gemeente kan zien. De straat van deze stad was van zuiver goud, 

doorzichtig als glas. Er is één straat genoemd. In de oudheid was er in een stad veelal 

één weg, één straat die naar het paleis van de koning voerde. Daar stond de troon. 

Deze transparante gouden straat is een beeld van de weg die gelovigen gaan, die in 

volledig in overeenstemming is met de heiligheid en de heerlijkheid van God. 

 

(Vs. 22) Johannes zag geen tempel in deze stad, want de Heere, de Almachtige God is 

haar tempel, en het Lam. Vroeger woonde God te midden van Zijn volk in de tempel 

en was Zijn heerlijkheid verborgen. In die hemelse stad is Zijn heerlijkheid niet 

verborgen, maar zichtbaar door Het Lam, de Heere Jezus. 

 

(Vs. 23) De stad heeft het licht van de zon en maan niet nodig om haar te beschijnen. 

Geschapen lichtbronnen zijn niet nodig want de heerlijkheid van God verlicht haar. 

Het Lam is de lamp die de hemelse stad verlicht (vgl. tijdens de drie dagen van   in 

Egypte, was in de huizen van de Israëlieten een lam en daar was het licht (Ex. 11:23; 

12:3, 6). 

 

(Vs. 24) De naties, de volken die gedurende de duizend jaar gespaard zijn gebleven 

en zalig worden, zullen dan in het licht van deze hemelse stad wandelen. De 

gemeente zal dan het licht van de wereld zijn. De koningen van de aarde herkennen 

het werk van God in haar en brengen door haar eer aan God, Die het centrum van 

deze stad is. 

 

(Vs. 25) Haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen 

nacht zijn. Elke herinnering aan de duisternis en aan de werken van de duisternis is 

verdwenen. Dan is werkelijkheid in haar dat de duisternis voorbijgaat en het 

waarachtige licht schijnt (1 Joh. 2:8). 

 

(Vs. 26) En de naties zullen de eer en heerlijkheid tot haar brengen. De heerlijkheid 

van God is dan zichtbaar in Christus verbonden met de gemeente. 
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(Vs. 27) Niets wat onrein is, zal daar inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt 

met gruwelen en leugens. Hoewel er tijdens de regering van Christus, duizend jaar 

lang, nog mensen zondigen, zal de hemelse stad hierdoor niet verontreinigd kunnen 

worden. Alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam, zullen 

daarin gaan. We zagen eerder dat de stad gevormd wordt door de gemeente, de 

hemelse heiligen. Er zijn er echter die deze stad in kunnen gaan. Omdat vlees en 

bloed Gods Koninkrijk niet kunnen beërven, denken we hier aan andere hemelse 

heiligen, zoals de gelovigen uit het Oude Testament en de gelovigen die gedurende 

de Grote Verdrukking zijn gedood en bij de verschijning van de Heere Jezus worden 

opgewekt en met Christus heersen gedurende de duizend jaar. Met de gemeente 

delen zij dan in de hemelse zegeningen. Het volk Israël zal dan bijzondere aardse 

zegeningen ontvangen en deze zegen doorgeven aan de volken. 

 

 

Verwerking: 

 

1. Is er leven zonder zee mogelijk? 

 

2. Ben jij een overwinnaar? 

 

3. Waarom komen lafhartigen, ongelovigen en verfoeilijken in de tweede dood?  

 

4. Hoe kan de gemeente een bruid, een vrouw, en ook een stad zijn? 

 

5. Waarom is er over één straat in deze hemelstad geschreven? 

 

6. Zie je de parallel tussen de huizen van de Israëlieten in Egypte en de hemelstad? 

 

7. Zie je een parallel tussen de tempel in Jeruzalem in de toekomst en de tempel in 

de hemel? 

 

8. Wie zijn geschreven in het boek des levens van het Lam? 
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Openbaring 22 
 

In Openbaring 21 zagen we door de ogen van Johannes de nieuwe hemel en de 

nieuwe aarde. Alles is dan anders en nieuw! We zagen de hemelse stad Jeruzalem, 

neerdalen uit de hemel. Deze stad vormt de verbinding tussen de hemel en de 

aarde. God woont bij de mensen op de nieuwe aarde. Als Zijn volk, als één volk, 

zullen mensen tot in alle eeuwigheid op aarde in volkomen harmonie met God en 

elkaar leven. Elke herinnering aan het verdriet is weggenomen. Ook de dood, 

waardoor er geen scheiding meer zal zijn. De overwinnaars zullen met Christus alles 

beërven. De ongelovigen treft een vreselijk lot, de tweede dood (vs. 1-8). 

Van hoofdstuk 21:9 tot 22:5 is de heerlijkheid van het Nieuwe Jeruzalem in 

symbolische taal beschreven. Deze hemelstad, de bruid, is na de bruiloft de vrouw 

van het Lam geworden. Gedurende het Vrederijk, de duizend jaren die Johannes 

noemt in Openbaring 20, zal Christus met Zijn heiligen over de aarde regeren (vs. 9-

27). 

 
Openbaring 22:1-5 hoort nog bij het vorige hoofdstuk en is een vervolg op de 

beschrijving van het nieuwe Jeruzalem, de hemelse stad. In vs. 6-21 lezen we 

ernstige waarschuwingen en beloften die Johannes doorgeeft. Verder lezen we de 

bevestiging van Christus Zelf en de aankondiging van Zijn spoedige komst. 

 

De rivier van levend water (vs. 1-5) 

 

(Vs. 1). De engel genoemd in 21:9, laat Johannes nu iets nieuws zien. Een zuivere 

rivier van het water des levens, helder als kristal, dat uit de troon van God en van het 

Lam komt. Het is een overvloeiende stroom van Goddelijk leven en van zegeningen. 

Eerder kwamen uit deze troon oordelen van God over de aarde. Het levende water is 

een beeld van de stroom van zegeningen die God via de Heere Jezus schenkt (vgl. 

Joh. 7:38; Ps. 133:3). De bruid van het Lam is de rivier, het kanaal, waardoor de 

zegeningen in het duizendjarig rijk, van God naar de mensen op aarde stromen. 
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(Vs. 2) In het midden van haar straat (21:21) en aan de beide zijden van de rivier was 

de boom van het leven, die twaalf vruchten voortbrengt. Van maand tot maand 

geeft hij zijn vrucht. Een volheid van geestelijk voedsel zal er zijn voor de bewoners 

van de hemelse stad. De gemeente zal dan ten volle genieten van Het Lam van God, 

de Heere Jezus, Die het eeuwige leven is (Joh. 17:3; 1 Joh. 3:1-3). De bladeren van de 

boom zijn tot genezing van de naties. De naties zijn Israël en al de andere volken. 

Aan alle conflicten en oorlogen tussen volkeren is een einde gekomen, doordat de 

Heere Jezus Zelf regeert. Alle wonden die deze conflicten met zich meebrachten, 

worden dan genezen. De satan is gebonden, maar toch is de zonde in het 

duizendjarig rijk op aarde niet verdwenen.  

 

In de hof van Eden stonden twee bomen: de boom van kennis van goed en kwaad en 

de boom des levens. Ook was daar een bron die zich splitste in vier rivieren (Gen. 

2:8-16). In deze hemelse stad is geen boom van kennis van goed en kwaad, een 

boom waardoor de mensen hun 

gehoorzaamheid aan God konden tonen door 

daarvan niet te eten. En er is één rivier. In 

Ezechiël 47:1-12 zien we wat letterlijk op 

aarde gebeurd als de tempel in het vrederijk is 

gebouwd. Ten zuiden van het altaar, zag 

Ezechiël een water vloeien vanonder de 

ingang van het (tempel)huis, waarin de 

heerlijkheid van God gaat tronen. Vervolgens 

is dit een beek die uitmond in de Dode zee. 

Langs de oever van deze beek staan aan beide 

zijden vruchtbomen, waarvan het blad niet zal 

verwelken en waarvan de vrucht niet zal 

opraken. De vrucht ervan dient als voedsel en 

het blad ervan tot genezing. In Openbaring 22 zijn het symbolische bomen met een 

geestelijke betekenis, maar in Ezechiël lezen van letterlijke bomen met blad dat 

dient tot lichamelijke genezing. Dan is op aarde van toepassing: “Die al uw ziekten 

geneest” (Ps. 103:3-5; Jes. 35). 

 

(Vs. 3) Er zal geen enkele vervloeking meer zijn. Alles wat aan de zonde en 

verantwoordelijkheid van de mens herinnert, is daar verdwenen. De troon van God 
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en van het Lam, zal in de hemelse stad zijn. En zijn slaven zullen Hem dienen met een 

volkomen toewijding. 

 

(Vs. 4) En zij zullen zijn aangezicht zien. Dit is een uitdrukking die we ook vinden in 1 

Kon. 10:8, Esther 1:14 en Matt. 18:10. Het betekent: Hem op een wenk van zijn ogen 

dienen. Niemand kan God zien, wel indirect door het Lam, door de Heere Jezus (1 

Tim. 6:16; Ex. 33:20). Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn als een bijzonder 

merkteken (vgl. 7:3; 9:4; 14:1).  

 

(Vs. 5). In die hemelse stad zal geen nacht zijn. Er is geen licht van natuurlijke 

bronnen, van een lamp of van de zon nodig. Want de Heere God verlicht hen. Met 

Hem zullen zij in alle eeuwigheid regeren. Wanneer de Heere Jezus Christus Zijn 

Koningschap, aan het einde van de duizend jaar teruggeeft aan Zijn Vader, eindigt 

Zijn regering als Zoon des Mensen (1 Kor. 15:24). Daarna zal Hij als Zoon van God 

eeuwig regeren. Ook daar zal de gemeente deel aan hebben. Tot in alle eeuwigheid 

zal zij schitteren door de glans van de heerlijkheid van God (vgl. Dan. 7:14, 27). 

 

Waarschuwing en beloften (vs. 6-11) 

 

(Vs. 6) En hij, de engel die eerder tot Johannes sprak, zei: “Deze woorden zijn 

getrouw en waarachtig.” Dit eerste getuigenis komt uit de mond van de engel (vs. 6). 

Het tweede getuigenis komt uit de mond van Johannes (vs. 8). Het derde uit de 

mond van de Heere Jezus (vs. 16). Het is een drievoudig getuigenis dat de woorden 

getrouw en waarachtig zijn. 

De Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om te tonen 

wat spoedig moet gebeuren om Zijn raadsbesluiten te realiseren. Deze 

raadsbesluiten, plannen met Israël, de wereld en de gemeente, heeft God 

bekendgemaakt door Zijn Woord (vgl. Amos 3:7; 1 Petr. 1:10-12). 

 

(Vs. 7) En zie: Ik komt spoedig. “Spoedig" wil zeggen: wanneer Ik kom, kom Ik met 

haast. Eerder zei de Heere Jezus dit in Openbaring 1:1 en 3:11. Dit herhaalt Hij 

driemaal in dit hoofdstuk (zie vs. 7, 12, 20). En Hij vervolgt te zeggen: “Zalig, gelukkig, 

is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt of bewaart." God 

geeft dit boek om er naar te handelen. Het is de zesde zaligspreking in dit boek. 
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(Vs. 8) Diep onder de indruk van wat hij heeft gehoord en gezien, valt Johannes neer 

aan de voeten van de engel, die hem deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. 

 

(Vs. 9) Onmiddellijk wijst deze hem terecht, omdat hij dit niet moet doen. Hij is een 

mededienstknecht van Johannes, van andere broeders, de profeten, en van hen die 

de woorden van dit boek in acht nemen. Allen die het woord van God doorgeven, 

zijn slechts dienstknechten, slaven, van elkaar. Daarom zegt de engel: “Aanbid God” 

(vgl. Luk. 4:8; Deut. 6:13). 

 

(Vs. 10) Tot Daniël werd gezegd: “Verzegel dit boek tot de tijd van het einde” (Dan. 

12:4). Johannes krijgt de opdracht om dit boek niet te verzegelen, om dit niet dicht 

te houden. Het is immers een openbaring! God heeft Zijn plannen op schrift laten 

stellen met het doel dat mensen dit zouden lezen en ernaar zouden handelen 

(Openb. 1:1-3). De tijd dat het geschrevene in vervulling zal gaan, is dichter bij dan 

ooit. 

 

(Vs. 11) “Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij 

vuiler worden”. De afval van God wordt steeds groter. En wie rechtvaardig is, laat hij 

nog meer gerechtvaardigd worden. Dat wil zeggen: wie heilig is, laat hij nog meer 

geheiligd, afgezonderd en toegewijd aan God worden. Als gelovigen zich in hun 

dagelijks leven richten op Christus en laten zien wie zij in Christus zijn, dan worden 

de tegenstellingen tussen gelovigen en ongelovigen steeds groter. 

 

Christus bevestigt Zijn Woord (vs. 12-27) 

 

(Vs. 12) Daarna horen we de Heere Jezus Christus Zelf spreken. Hij kondigt aan dat 

Hij spoedig komt en dat Zijn loon bij Hem is om een ieder te vergelden zoals zijn 

werk zal zijn. Ongelovigen ontvangen hun loon nu al, op aarde, van mensen (Matt. 

6:1, 2, 5, 16). 

 

De belofte van Zijn komst wordt verbonden met loon. Gelovigen worden 

opgeroepen te volharden en ze ontvangen een beloning voor wat God in hen 

gewerkt heeft (vgl. Gen. 15:1; Jes. 40:10; Matt. 19:27-30; 25:14-30; Luk. 19:11-27; 2 

Kor. 5:10). Ieder zijn werk, dat is heel persoonlijk (Mark. 13:34; Efz. 2:10). De 

beloning die een gelovige ontvangt, is voor eenieder ook heel persoonlijk. 
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(Vs. 13) Zoals de Alfa en de Omega de eerste en de laatste letter van het Griekse 

alfabet zijn, is de Heere Jezus het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Hij is 

het Woord van God. De Schepper van alle dingen die zich geopenbaard heeft door 

Jezus Christus. God Die Mens werd. Hij is de eeuwige (Joh. 1:1-7; Jes. 40:28; 44:6; 

48:12). 

 

(Vs. 14) Zalig, of gelukkig, zijn die Zijn geboden doen of die hun lange kleren wassen 

(de laatste zaligspreking in de Bijbel), zodat zij recht hebben op de boom des levens, 

opdat zij de poorten van de stad mogen binnengaan. Het bloed van het Lam, 

waardoor zij gewassen zijn van hun zonden en waardoor zij handelen naar Gods 

gedachten, Zijn geboden doen, geeft de gelovigen de toegang tot de hemelse stad. 

Zoals we eerder zagen, denken we hier met name aan de gelovigen uit het Oude 

Testament en aan de heiligen die als martelaar in de Grote verdrukking zijn gedood 

en opwekt. Met hun hemels lichaam delen zij zegeningen in de hemel. Kleren zijn 

ook een beeld van wat anderen aan ons zien. In de praktijk laten gelovigen door hun 

wandel, hun gedrag, zien dat zij zich laten reinigen door Gods Woord (vgl. Joh. 13:1-

17). 

 

(Vs. 15) Buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de 

moordenaars, de afgodendienaars en zij die de leugen liefhebben en doen. Zij staan 

niet alleen buiten het terrein waar God zegent, maar ook wacht hen een vreselijk 

eeuwig oordeel (vgl. Matt. 25:10, 30).  

 

(Vs. 16) Dan hoort Johannes de stem van de Heere Jezus, Die zegt: “Ik, Jezus, heb 

Mijn engel gezonden om bij u in de Gemeenten van deze dingen te getuigen”. Heel 

persoonlijk spreekt Hij nu Zelf en Hij noemt Zich Jezus, de naam die hij op aarde als 

Mens droeg. Hij is de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. 

Hij is de oorsprong van David, en Hij is als Mens geboren uit het geslacht van David. 

Door Hem worden de betrouwbare weldadigheden van David, de zegeningen voor 

Israël en de volken, vervuld (Jes. 11:1; Hand. 13:34). De gemeente wordt 

opgeroepen Hem als de blinkende Morgenster te verwachten (2 Petr. 1:19; Openb. 

2:28). 
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(Vs. 17) Samen met de Geest verlangt de gemeente naar het moment dat de Heere 

Jezus komt en de gelovigen tot zich te neemt in de hemelse heerlijkheid. Verlangend 

zeggen zij: “Kom!” En ze roepen hen die dit horen ook op te zeggen: kom! Een ieder 

die dorst heeft naar het heil, de zegen die God wil geven, wordt uitgenodigd te 

komen, en hij die dit wil, mag nemen van het water des levens voor niets. Christus 

heeft betaald (vgl. Jes. 55). 

 

(Vs. 18) Voor een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, geldt de 

waarschuwing: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen 

toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 

 

(Vs. 19) En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal 

God zijn deel afdoen van het boek des levens, van de heilige stad en van de dingen 

die in dit boek geschreven zijn. Een zeer ernstige waarschuwing met verstrekkende 

gevolgen. In Genesis 3 zien we dat zowel satan als de mens de Woorden van God 

verdraaien door woorden weg te laten en door woorden toe te voegen. Door de 

eeuwen heen tracht satan de waarheid van wie God is, in het onjuiste licht voor te 

stellen aan mensen. En vele malen heeft hij daarin gehoor gevonden. 

 

(Vs. 20) De Heere Jezus heeft in dit boek getuigenis gegeven van Zijn plannen met de 

mensen en de wereld. Voor de derde en laatste maal zegt Hij: “Ik kom spoedig.” Dit 

is Zijn laatste boodschap. De gelovigen die Hem verwachten zeggen: “Amen. Ja, kom, 

Heere Jezus!” Verlangend zien de getrouwen uit naar het moment dat Hij hen in een 

ondeelbaar ogenblik tot zich neemt (1 Kor. 15:50-54; 1 Thess. 4:13-18). 

 

(Vs. 21) De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen, of: met alle 

heiligen. Amen. Ieder mens heeft de genade die God wil schenken nodig. Genade 

(Engels mercy) is niet krijgen wat je verdiend (straf, zoals de moordenaar aan het 

kruis). En genade (Engels grace) is krijgen wat je niet verdient (aanneming, etc. zoals 

de verloren zoon). Het woord genade komt in de Bijbel ca. tweehonderdvijftigmaal 

voor. De Heere zei tegen Mozes: “Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben” (Ex. 33:19). 

Sinds het bestaan van mensen, hebben mensen, wanneer zij zich met berouw over 

hun zonden tot Hem bekeerden, genade, gratie, deze onverdiende gunst van God 

ontvangen. 
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In dit bijzondere profetische boek zagen we hoe de gemeente heeft gefaald in haar 

verantwoordelijk getuigenis van God op aarde en hoe dit uitmondt in het grote 

Babylon waarover het oordeel van God komt. We zagen echter ook de hemelse 

heiligen, voordat de Grote Verdrukking over de aarde komt, opgenomen in 

heerlijkheid rond de troon. In Openbaring 21 en 22 zagen we de gemeente als de 

bruid en vervolgens als de vrouw van het Lam, voorgesteld als een hemelse stad.  

 

Iemand omschreef dit als volgt. De dag komt dat door de gemeente de heerlijkheid 

en schoonheid van Christus wordt voorgesteld. Zij zal de heerlijkheden van Christus 

weerspiegelen en gezien worden als: 

 

• ‘heilig’ in haar natuur  

• ‘hemels’ in haar karakter  

• ‘van God’ als haar oorsprong  

• ‘Gods heerlijkheid’ tentoonstellend 

• ‘lichtend’ als een kostbare edelsteen 
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Verwerking: 

 

1. Waar staat de troon van God in het duizend jarig rijk? 

 

2. Is er onderscheid in de regering van God nu, gedurende het vrederijk en in de 

eeuwige toestand? 

 

3. Heeft God jou door dit boek ook laten zien wat gebeuren moet? 

 

4. Wat is ‘spoedig’ in de tijdrekening van God? 

 

5. Waarom moest dit boek niet verzegeld worden, maar het boek Daniël wel? 

 

6. Wat leerde jij van de zaligsprekingen in dit boek? 

 

7. Wat deden satan en Eva af van de woorden van God en wat voegden zij er aan 

toe? 

 

8. Verlang jij naar het moment dat de Heere Jezus komt?  
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Bijlage 1 
 

 

Overzicht en kenmerken van de zeven gemeenten in Asia 
(Openbaring 2 en 3) 

 
 

De  
gemeente 
van 

Efeze Smyrna Pergamus Thyatira Sardis Filadelfia Laodice
a 

1  
De opdracht 
en het adres. 

2 1 
Schrijf aan 
de engel 
van de 
gemeente 
in Efeze:  

2:8  
En schrijf 
aan de 
engel van 
de 
gemeente 
in Smyrna: 

2:12  
En schrijf 
aan de 
engel van 
de 
gemeente 
in 
Pergamus:  
 

2:18  
En schrijf 
aan de 
engel van 
de 
gemeente 
in Thyatira:  

3 1  
En schrijf 
aan de 
engel van 
de 
gemeente 
in Sardis:  

3:7  
En schrijf 
aan de 
engel van 
de 
gemeente 
in 
Filadelfia:  

3:14 
En schrijf 
aan de 
engel van 
de 
gemeen-
te in 
Laodicea:  

2  
Het karakter 
van Christus. 

Dit zegt Hij 
Die zeven 
sterren in 
Zijn 
rechter-
hand 
houdt, Die 
te midden 
van de 
zeven 
gouden 
kandelaren 
wandelt: 

Dit zegt de 
Eerste en 
de Laatste, 
Die dood is 
geweest en 
weer 
levend is 
geworden: 
 

Dit zegt Hij 
Die het 
tweesnij-
dende, 
scherpe 
zwaard 
heeft: 

Dit zegt de 
Zoon van 
God, Die 
ogen heeft 
als een 
vuurvlam 
en voeten 
als blinkend 
koper: 
 

Dit zegt Hij 
Die de 
zeven 
Geesten 
van God 
heeft en de 
zeven 
sterren: 

Dit zegt de 
Heilige, de 
Waarach-
tige, Die de 
sleutel van 
David 
heeft, Die 
opent en 
niemand 
sluit, en Hij 
sluit en 
niemand 
opent: 
 

Dit zegt 
de Amen, 
de 
getrouwe 
en waar-
achtige 
Getuige, 
het begin 
van Gods 
schep-
ping: 
 

3 
De beoor-
deling, Zijn 
alwetend-
heid. 

2:2 
Ik ken uw 
werken, uw 
inspanning 
en uw 
volharding, 
en weet 
dat u 
slechte 
mensen 
niet kunt 
verdragen, 

2:9 
Ik ken uw 
werken, 
verdrukking 
en 
armoede – 
u bent 
echter rijk – 
en Ik ken 
de lastering 
van hen die 
zeggen dat 

2:13  
Ik ken uw 
werken en 
weet waar 
u woont, 
namelijk 
waar de 
troon van 
de satan is. 
U houdt 
vast aan 
Mijn Naam, 

2:19  
Ik ken uw 
werken, de 
liefde, het 
dienstbeto
on, het 
geloof, uw 
volharding 
en uw 
werken, en 
ook dat de 
laatste 

3:1 
Ik ken uw 
werken, en 
weet dat u 
de naam 
hebt dat u 
leeft, maar 
u bent 
dood. 
 

3:8 
 Ik ken uw 
werken. 
Zie, Ik heb 
voor uw 
ogen een 
geopende 
deur 
gegeven en 
niemand 
kan die 
sluiten, 

3:15  
Ik ken uw 
werken, 
en weet 
dat u niet 
koud en 
niet heet 
bent. 
Was u 
maar 
koud of 
heet! 
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en dat u 
hen op de 
proef hebt 
gesteld die 
van zichzelf 
zeggen dat 
zij 
apostelen 
zijn, maar 
het niet 
zijn, en dat 
u hebt 
ontdekt dat 
zij 
leugenaars 
zijn. 
2:3 
En u hebt 
moeilijkhed
en 
verdragen, 
en 
volharding 
getoond. 
Om Mijn 
Naam hebt 
u zich 
ingespan-
nen en u 
bent niet 
moe 
geworden. 
2:6  
Maar dit 
hebt u 
vóór, dat u 
de werken 
van de 
Nikolaïeten 
haat, die 
ook Ik haat. 
 

zij Joden 
zijn, maar 
het niet 
zijn; zij zijn 
namelijk 
een 
synagoge 
van de 
satan. 
 

en u hebt 
het geloof 
in Mij niet 
verlooch-
end, zelfs 
niet in de 
dagen van 
Antipas, 
Mijn 
trouwe 
getuige, die 
gedood 
werd bij u, 
waar de 
satan 
woont. 

meer zijn 
dan de  
eerste. 
 

want u 
hebt 
weinig 
kracht en 
toch hebt u 
Mijn 
Woord in 
acht 
genomen 
en Mijn 
Naam niet 
verlooch-
end. 
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4  
Het 
constateren 
van de 
afwijking. 

2:4 
Maar Ik 
heb tegen 
u dat u uw 
eerste 
liefde hebt 
verlaten. 
  

Geen 
genoemde 
afwijking. 

2:14 
Maar Ik 
heb enkele 
dingen 
tegen u, 
namelijk 
dat u daar 
mensen 
hebt die 
zich 
houden aan 
de leer van 
Bileam, die 
Balak 
leerde voor 
de 
Israëlieten 
een 
struikel-
blok neer 
te leggen, 
opdat zij 
afgodenof-
fers zouden 
eten en 
hoererij 
bedrijven. 
2:15 
Zo hebt u 
er ook die 
zich 
houden aan 
de leer van 
de 
Nikolaïeten 
en dat haat 
Ik. 
 

2:20 
Maar Ik heb 
enkele 
dingen 
tegen u: 
dat u de 
vrouw 
Izebel, die 
van zichzelf 
zegt dat zij 
een 
profetes is, 
ongemoeid 
haar gang 
laat gaan 
om te 
onderwij-
zen en Mijn 
dienst-
knechten te 
misleiden, 
zodat zij 
hoererij 
bedrijven 
en 
afgoden-
offers eten. 
 

3:2  
Wees 
waakzaam 
en versterk 
het overige 
dat dreigt 
te sterven, 
want Ik 
heb uw 
werken 
niet vol 
bevonden 
voor God. 
 

Geen 
genoemde 
afwijking 

3:16  
Maar 
omdat u 
lauw 
bent en 
niet koud 
en ook 
niet heet, 
zal Ik u 
uit Mijn 
mond 
spuwen. 
3:17 
 Want u 
zegt: Ik 
ben rijk 
en steeds 
rijker 
geworde
n en heb 
aan niets 
gebrek, 
maar u 
weet niet 
dat juist u 
ellendig, 
beklagen
swaardig, 
arm, 
blind en 
naakt 
bent. 
 

5 
De aanma-
ning of 
bemoediging 

2:5  
Bedenk dan 
van welke 
hoogte u 
bent 
gevallen en 
bekeer u en 
doe de 
eerste 
werken. 
Maar zo 
niet, dan 

2:10 
 Wees niet 
bevreesd 
voor wat u 
lijden zult. 
Zie, de 
duivel zal 
sommigen 
van u in de 
gevangenis 
werpen, 
opdat u 

2:16 
Bekeer u. 
En zo niet, 
dan kom Ik 
spoedig bij 
u en zal Ik 
tegen hen 
oorlog 
voeren met 
het zwaard 
van Mijn 
mond. 

2:21  
En Ik heb 
haar tijd 
gegeven, 
opdat zij 
zich van 
haar 
hoererij 
zou 
bekeren, 
maar zij 
heeft zich 

3:3 
 Bedenk 
dan hoe u 
het hebt 
ontvangen 
en 
gehoord, 
en houd 
het vast en 
bekeer u. 
Als u dan 
niet 

3:9  
Zie, Ik geef 
u enigen 
uit de 
synagoge 
van de 
satan, van 
hen die 
zeggen dat 
zij Joden 
zijn en het 
niet zijn, 

3:18 
 Ik raad u 
aan dat u 
van Mij 
goud 
koopt, 
gelouterd 
door het 
vuur, 
opdat u 
rijk 
wordt, en 
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kom Ik 
spoedig bij 
u en zal uw 
kandelaar 
van zijn 
plaats 
wegnemen 
als u zich 
niet 
bekeert. 
 

verzocht 
wordt. En u 
zult een 
verdrukking 
hebben van 
tien dagen. 
Wees 
trouw tot in 
de dood, en 
Ik zal u de 
kroon van 
het leven 
geven. 
 

niet 
bekeerd. 
2:22  
Zie, Ik werp 
haar te bed 
met hen 
die 
overspel 
met haar 
plegen, in 
grote 
verdrukking
, als zij zich 
niet 
bekeren 
van hun 
werken. 
2:23  
En haar 
kinderen 
zal Ik door 
de dood 
ombrengen
, en alle 
gemeenten 
zullen 
weten dat 
Ik het ben 
Die nieren 
en harten 
doorzoek, 
en Ik zal u 
geven 
eenieder 
naar uw 
werken. 
2:24 
 Maar Ik 
zeg tegen 
u, en tegen 
de overigen 
in Thyatira, 
voorzover 
zij deze leer 
niet 
hebben en 
zij, zoals zij 
dat 
noemen, 
de diepten 

waakzaam 
bent, zal Ik 
bij u 
komen als 
een dief en 
u zult 
beslist niet 
weten op 
welk uur Ik 
bij u zal 
komen. 
3:4  
Maar u 
hebt ook in 
Sardis 
enkele 
personen 
die hun 
kleren niet 
bevlekt 
hebben, en 
zij zullen 
met Mij 
wandelen 
in witte 
kleren, 
omdat zij 
het waard 
zijn. 
 

maar 
liegen. Zie, 
Ik zal 
maken dat 
zij komen 
en aan uw 
voeten 
aanbidden 
en 
erkennen 
dat Ik u 
liefheb. 
10 Omdat 
u het 
woord van 
Mijn 
volharding 
hebt 
bewaard, 
zal Ik ook u 
bewaren 
voor het 
uur van de 
verzoeking, 
die over 
heel de 
wereld 
komen zal, 
om hen die 
op de 
aarde 
wonen te 
verzoeken. 
3:11  
Zie, Ik kom 
spoedig. 
Houd vast 
wat u hebt, 
opdat 
niemand 
uw kroon 
zal 
wegnemen 
 

witte 
kleren, 
opdat u 
bekleed 
bent en 
de 
schande 
van uw 
naakthei
d niet 
openbaar 
wordt. En 
zalf uw 
ogen met 
ogenzalf, 
opdat u 
zult 
kunnen 
zien. 
3:19  
Ieder die 
Ik liefheb, 
wijs Ik 
terecht 
en 
bestraf 
Ik. Wees 
dan 
ijverig en 
bekeer u. 
20 Zie, Ik 
sta aan 
de deur 
en Ik 
klop. Als 
iemand 
Mijn 
stem 
hoort en 
de deur 
opent, zal 
Ik bij hem 
binnenko
men en 
de 
maaltijd 
met hem 
gebruike
n, en hij 
met Mij. 
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van de 
satan niet 
hebben 
leren 
kennen: Ik 
zal u geen 
andere last 
opleggen. 
2:25  
dan deze: 
Houdt vast 
aan wat u 
hebt totdat 
Ik kom. 
 

 

6  
De oproep 
om te 
luisteren. 

2:7  
Wie oren 
heeft, laat 
hij horen 
wat de 
Geest 
tegen de 
gemeenten 
zegt.  
 

2:11 
Wie oren 
heeft, laat 
hij horen 
wat de 
Geest 
tegen de 
gemeenten 
zegt. 

2:17  
Wie oren 
heeft, laat 
hij horen 
wat de 
Geest 
tegen de 
gemeenten 
zegt.  

2:29  
Wie oren 
heeft, laat 
hij horen 
wat  de 
Geest 
tegen de 
gemeenten 
zegt. 
 

3:6  
Wie oren 
heeft, laat 
hij horen 
wat de 
Geest 
tegen de 
gemeenten 
zegt. 
 

3:13  
Wie oren 
heeft, laat 
hij horen 
wat de 
Geest 
tegen de 
gemeenten 
zegt. 
 

3:22 
Wie oren 
heeft, 
laat hij 
horen 
wat de 
Geest 
tegen de 
gemeent
en zegt. 
 

7  
De belofte 
voor de 
overwin-
naars. 

Wie 
overwint, 
hem zal Ik 
te eten 
geven van 
de boom 
des levens, 
die midden 
in het 
paradijs 
van God 
staat. 

Wie 
overwint, 
zal zeker 
geen 
schade 
toegebrach
t worden 
door de 
tweede 
dood. 

Aan wie 
overwint, 
zal Ik van 
het 
verborgen 
manna te 
eten geven, 
en Ik zal 
hem een 
witte steen 
geven met 
op die 
steen een 
nieuwe 
naam 
geschreven 
die 
niemand 
kent dan 
wie hem 
ontvangt. 

2:26 
 En wie 
overwint 
en wie Mijn 
werken tot 
het einde 
toe in acht 
neemt, 
hem zal Ik 
macht 
geven over 
de heiden-
volken. 
2:27  
En hij zal 
hen 
hoeden 
met een 
ijzeren staf 
– zij zullen 
als kruiken 
van een 
pottenbak-
ker 

3:5  
Wie 
overwint, 
zal bekleed 
worden met 
witte kleren 
en Ik zal zijn 
naam beslist 
niet 
uitwissen uit 
het boek 
des levens, 
maar Ik zal 
zijn naam 
belijden 
voor Mijn 
Vader en 
voor Zijn 
engelen. 

3:12  
Wie 
overwint, 
hem zal Ik 
tot een zuil 
in de 
tempel van 
Mijn God 
maken, en 
hij zal 
daaruit 
niet meer 
weggaan. 
En Ik zal de 
Naam van 
Mijn God 
op hem 
schrijven 
en de 
naam van 
de stad van 
Mijn God, 
het nieuwe 
Jeruzalem, 

3:21  
Wie 
overwint, 
zal Ik 
geven 
met Mij 
te zitten 
op Mijn 
troon, 
zoals ook 
Ik 
overwon-
nen heb, 
en Mij 
met Mijn 
Vader op 
Zijn troon 
gezet 
heb. 
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verbrijzeld 
worden – 
zoals ook Ik 
die macht 
van Mijn 
Vader heb 
ontvangen. 
2:28  
En Ik zal 
hem de 
morgen-
ster geven. 
 

dat 
neerdaalt 
uit de 
hemel, bij 
Mijn God 
vandaan, 
en Mijn 
nieuwe 
Naam. 

 
In de eerste drie brieven wordt eerst de oproep gedaan om te luisteren: wie oren heeft, laat hij… etc. en 
daarna volgt de belofte voor de overwinnaars.  
In de laatste vier brieven is deze volgorde omgekeerd.  
In de brief aan de tweede gemeente, Pergamus, wordt geen afwijking genoemd. Zij leed onder zware 
vervolging.  
De zesde gemeente, Filadelfia, is zwak. Van haar wordt ook geen afwijking genoemd. 
De punten 1 t/ m 5 zijn in het algemeen gericht.  
De punten 6 en 7 zijn persoonlijk gericht (wie, hij, hem). 
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Bijlage 2 

De vier wereldrijken volgens het boek Daniël 

Het statenbeeld 
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Toelichting bij het vier statenbeeld 
De Heere heeft aan Nebukadnezar door een beeld, dat hem in een droom getoond 

werd, bekendgemaakt hoe de staatkundige ontwikkeling in de toekomst zou 

plaatsvinden. De Heere gebruikte hiervoor Daniël als uitlegger (zie Daniël 2). 

 

1. Het hoofd van goud gaf het Babylonische rijk weer. Dit werd in Daniël 7:4 door 

een leeuw voorgesteld (krachtig en bloeddorstig). 

2. De Meden en Perzen zouden daarna de wereldheersers zijn. Hun macht wordt 

door de zilveren borst en armen voorgesteld. En in Daniël 7:5 wordt dit door een 

beer voorgesteld (vraatzuchtig, vasthoudend om zijn prooi te grijpen en niet los 

te laten). In Daniël 8:4, 20 wordt dit voorgesteld door een ram. 

3. Daarna kregen de Grieken de macht in handen. Hun heerschappij wordt 

aangeduid door de buik en lendenen van koper. In Daniël 7:6 wordt dit door een 

panter voorgesteld en in Daniël 8:5, 21 door een geitenbok. Wreed en met 

snelheid werd het machtsgebied uitgebreid (vgl. Hos. 13:7; Hab. 1:8). Het 

Griekse rijk is uiteengevallen na de dood van Alexander de Grote. Vier generaals 

namen de macht over.  

4. Tenslotte namen de Romeinen de wereld heerschappij in handen. Het zijn de 

benen, die van ijzer en leem zijn, die hun macht weergeven. In Daniël 7:7 wordt 

deze macht een vreselijk dier genoemd. Toen de Heere Jezus geboren werd, 

waren ook de Joden onder deze heerschappij. Intussen is deze Romeinse macht 

teruggedrongen door allerlei heersers. De Bijbel spreekt echter van een herstel 

in de vorm van een tien-statenrijk, door de tien tenen van ijzer en leem 

voorgesteld. Van dit dier vermeldt Openbaring 17:7-13: “het was en is niet en zal 

zijn”. 

 

Christus, voorgesteld door een steen, zal echter zonder menselijk ingrijpen het beeld 

vermorzelen (Daniël 2:45). Dit zal plaatsvinden wanneer Hij als de Koning der 

koningen op aarde zal verschijnen, aan ’t eind van de 70e jaarweek (Daniël 9:25-27). 

Hij zal dan met de Zijnen uit de hemel komen om Zijn rijk van vrede op te richten 

(Daniël 7:13, 14, 18, 26, 27; Openb. 20:4). Dit beest heeft alle kenmerken van de 

vorige drie dieren. Dit is later gescheurd in twee delen. Het oosterse deel, de Grieks 

orthodoxe kerk, en het westerse deel, de Rooms katholieke kerk. 
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Bijlage 3  
Gebeurtenissen na de eerste opstanding van alle gestorven heiligen 

en opname van de gemeente 
 

1. Een deel van het volk Israël is teruggekeerd in het Land. Jer. 16:14-19 

2. De antichrist heerst over hen en sluit een verbond 
met de dictator van het Romeinse rijk dit om de 
dreiging vanuit het noorden.  

Dan. 9:26-27a; 11:36-39; 
Openb. 13:14 

3.  De antichrist en de dictator van het Romeinse rijk 
worden respectievelijk het beest uit de aarde en het 
beest uit de zee genoemd. 

Openb. 13:1, 11 

4. De antichrist laat zich aanbidden en richt een beeld 
op in de tempel voor de dictator van het Romeinse 
rijk. 

Openb. 13:14, 15 

5. Strijd van de koning van het noorden met de koning 
van het zuiden. Palestina, het land Israël, wordt 
hierdoor getroffen. De eerste inval in het land van de 
koning van het noorden. 

Jes. 7:18-24; 10:5-11; 
Dan. 11:40-41; Zach. 
14:1-2 

6. Beide ’beesten’ worden levend geworpen in de poel 
van vuur, in de hel, na de 1260 dagen en de strijd bij 
Armageddon. 

Dan. 7:11; 2 Thess. 2:8; 
Openb. 16:16; 19:20 

7. Tweede inval van de koning van het noorden, 
geholpen door Rusland. Belegering van Jeruzalem. De 
Heere Jezus vernietigt hen na 1290 dagen. 

Dan. 8:23, 24; Joel 2:1-2; 
Dan. 2:11; Jes. 30:31-34; 
Zach. 12:2-4; 14:3-7, 11 

8. Gog en Magog worden aan het begin van het 1000 
jarig vrederijk vernietigd na 1335 dagen. 

Ezech. 38, 39; Dan. 12:12 

9. Oordeel over de levenden, de volken. Matt. 25:31-36 

10. De twee en de tien stammen weer één rijk. Ezech. 37; Rom. 11:26 

11. Voordat het Romeinse rijk hersteld is. Luk. 2:1; Dan. 2:40-43; 
7:24; Openb. 17:12 

Assyrië is een voorafschaduwing van de koning van 
het noorden. 

 

Bij de koning van het zuiden denken we aan Egypte.  

Met Gog en Magog wordt waarschijnlijk Rusland 
bedoeld. 

Ezech. 39:1. Ros = 
Russen, Mesech en 
Tubal= Moskou en 
Tobolsk. 
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Toelichting bij bovenstaande tekst 
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Bijlage 4 
 

Het Romeinse rijk AD 80 
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Bijlage 5 

 

Israël in het vrederijk 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


