Openbaring
‘De verborgen dingen zijn voor Jahweh, onze God;
maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen,
tot in eeuwigheid’ (Dt29:29).

Raymond R. Hausoul (maart 2008)

●

2

Inhoudsopgave
Openbaring inleiding.......................................................5
1 Het boek Openbaring............................................................5
2 De schrijver van het boek Openbaring..................................5
2.1 Meerdere schrijvers voor Openbaring...........................6
3 De apostel Johannes.............................................................6
3.1 De handelingen van Johannes.......................................6
3.2 Johannes in Efeze..........................................................7
3.3 De dood van Johannes..................................................7
4 Datering van het boek Openbaring.......................................8
5 Doel van het boek Openbaring.............................................8
6 Chronologie in het boek Openbaring....................................8
7 Modellen voor de profetische uitleg.....................................8
7.1 Preteristisch model........................................................8
7.2 Historisch model...........................................................9
7.3 Futuristisch model.......................................................10
7.4 Ideëel model................................................................10
7.5 Heilshistorisch model..................................................11
8 De theologie van het boek Openbaring...............................11
9 Bijzonderheden in het boek Openbaring.............................11
9.1 Het boek Openbaring als drama..................................11
9.2 Het verschil tussen Openbaring en het Johannes
evangelie...........................................................................12
9.3 Overeenkomsten tussen Openbaring en het Johannes
evangelie...........................................................................12
9.4 Het Lam van God in Openbaring................................12
9.5 Overeenkomsten tussen Openbaring en het boek
Genesis..............................................................................13
9.6 Verschillende symbolenverklaringen...........................13
9.7 De namen van Christus in Openbaring........................14
9.8 De vijf verwijzingen in Openbaring naar de troon en de
hoop hiervan.....................................................................15
10 Indelingen van het boek Openbaring................................15
10.1 De eerste hoofdstuk-indelingen van het boek
Openbaring.......................................................................15
10.2 Structuren..................................................................16
10.3 Verschillende indelingen...........................................17
10.4 Thematische indeling.................................................19
11 Vragen..............................................................................21

1:1-18 – Voorwoord: ‘Wat Johannes zag’...................23
1 Vertaling............................................................................23
2 Tekstvarianten....................................................................23
3 Vertaalvarianten.................................................................23
4 Grammatica........................................................................23
5 Structuur.............................................................................24
5.1 Parallellen tussen de proloog en epiloog....................24
6 Commentaar.......................................................................24
6.1 Excursus: Engelen in het boek Openbaring.................24
6.2 Excursus: De zeven zaligprijzingen in het boek
Openbaring.......................................................................25
7 Vragen................................................................................35

2:1-7 – De zendbrief aan Efeze.....................................36
1 Vertaling............................................................................36
2 Structuur.............................................................................36
2.1 De algemene opbouw van de zeven brieven in Op2-3..36
3 Commentaar.......................................................................37
3.1 De brief aan de gemeente in Efeze (2:1-7)...................37
3.2 Excursus: De stad Efeze..............................................38
4 Vragen................................................................................41

2:8-11 – Zendbrief aan Smyrna....................................42

1 Vertaling............................................................................42
2 Vertaalvarianten.................................................................42
3 Structuur.............................................................................42
4 Commentaar.......................................................................42
4.1 Excursus: De stad Smyrna...........................................42
5 Vragen................................................................................44

2:12-17 – Zendbrief aan Pergamus..............................45
1 Vertaling............................................................................45
2 Structuur.............................................................................45
3 Commentaar.......................................................................45
3.1 Excursus: De stad Pergamus.......................................45
4 Vragen................................................................................48

2:18-29 – Zendbrief aan Thyatira................................49
1 Vertaling............................................................................49
2 Structuur.............................................................................49
3 Commentaar.......................................................................49
3.1 Excursus: De stad Thyatira.........................................49
3.2 Excursus: Profetische overzicht van de tijdperken die
we ontdekken in de zendbrieven........................................50
4 Vragen................................................................................51

3:1-6 – Zendbrief aan Sardes........................................52
1 Vertaling............................................................................52
2 Structuur.............................................................................52
3 Commentaar.......................................................................52
3.1 Excursus: De stad Sardes............................................52
4 Vragen................................................................................53

3:7-13 – Zendbrief aan Filadelfia.................................54
1 Vertaling............................................................................54
2 Structuur.............................................................................54
3 Commentaar.......................................................................54
3.1 Excursus: De stad Filadelfia.......................................54
4 Vragen................................................................................57

3:14-22 – Zendbrief aan Laodicea................................58
1 Vertaling............................................................................58
2 Structuur.............................................................................58
3 Commentaar.......................................................................58
3.1 Excursus: De stad Laodicea........................................58
4 Vragen................................................................................60

4:1-11 – Hemelscené: God en de troon........................61
1 Vertaling............................................................................61
2 Vertaalvarianten.................................................................61
3 Structuur.............................................................................61
4 Commentaar.......................................................................62
4.1 Excursus: Johannes ‘hemelvaart’ als typologie van de
opname van de Gemeente?................................................62
4.2 Excursus: De vier levende wezens in de Bijbel............69
4.3 Excursus: Veertien lofgezangen in het boek Openbaring
..........................................................................................71
5 Vragen................................................................................72

5:1-14 – Hemelscené: Het Lam en het boek................73

3

●

Openbaring /

1 Vertaling............................................................................73
2 Vertaling............................................................................73
3 Grammatica........................................................................73
4 Commentaar.......................................................................73
5 Vragen................................................................................77

6:1-8 – De eerste vier zegels: vier paarden..................78

1 Vertaling...........................................................................122
2 Tekstvarianten..................................................................122
3 Structuur...........................................................................122
4 Commentaar.....................................................................122
4.1 Excursus: De zevende bazuin en de ‘laatste bazuin’ bij
Paulus.............................................................................123

1 Vertaling............................................................................78
2 Vertaalvarianten.................................................................78
3 Commentaar.......................................................................78
3.1 Excursus: De eerste vijf zegels en de parallellen met
Mattheüs 24.......................................................................80
4 Vragen................................................................................85

11:19-12:18 – Intermezzo:
Twee tekens: De vrouw en de draak..........................125

6:9-17 – Het vijfde en zesde zegel.................................86

13:1-18 – Intermezzo:
Twee beesten: uit de zee, uit de aarde........................135

1 Vertaling............................................................................86
2 Grammatica........................................................................86
3 Commentaar.......................................................................86
3.1 Excursus: De voorwerpen uit de tempel in Openbaring
..........................................................................................87
3.2 Excursus: Het zesde zegel en de ‘dag van Jahweh’.....89
4 Vragen................................................................................91

7:1-17 – Intermezzo 1:
De verlosten uit Israël en de volkeren..........................92
1 Vertaling............................................................................92
2 Commentaar.......................................................................92
3 Vragen................................................................................98

8:1-2 – Het zevende zegel: zeven bazuinen..................99
1 Vertaling............................................................................99
2 Commentaar.......................................................................99

8:3-5 – Intermezzo 2:
De voorbede in de hemel.............................................100
1 Vertaling...........................................................................100
2 Commentaar.....................................................................100

8:6-13 – De eerste vier bazuinen:
aarde, zee, rivier, lucht................................................102
1 Vertaling...........................................................................102
2 Tekstvarianten..................................................................102
3 Commentaar.....................................................................102
3.1 Excursus: Alsem........................................................104
4 Vragen..............................................................................105

9:1-21 – Vijfde en zesde bazuin (eerste twee wees)...106
1 Vertaling...........................................................................106
2 Vertaalvarianten...............................................................106
3 Commentaar.....................................................................106

10:1-11 – Intermezzo 3a:
Het geopende boek.......................................................112
1 Vertaling...........................................................................112
2 Commentaar.....................................................................112

11:1-13 – Intermezzo 3b:
De twee getuigen..........................................................115
1 Vertaling...........................................................................115
2 Commentaar.....................................................................115
2.1 Excursus: De zeven tempels in de Bijbel....................116
2.2 Excursus: Wie zijn de twee getuigen in Op11?..........117

11:14-18 – Zevende bazuin (3dewee): zeven schalen122

1 Vertaling...........................................................................125
2 Vertaalvarianten...............................................................125
3 Commentaar.....................................................................125
4 Vragen..............................................................................134

1 Vertaling...........................................................................135
2 Tekstvarianten..................................................................135
3 Commentaar.....................................................................136
3.1 Excursus: Overeenkomsten van het eerste beest (Op13),
met de man der goddeloosheid (2Th2).............................137
3.2 Excursus: De antichrist.............................................137
3.3 Excursus: Verklaringen voor het getal 666...............142
4 Vragen..............................................................................145

14:1-20 – Subintermezzo:
Zeven scènes uit de grote verdrukking......................146
1 Vertaling...........................................................................146
2 Structuur...........................................................................146
3 Commentaar.....................................................................147
4 Vragen..............................................................................152

15:1-8 – Intermezzo:
Derde teken: de Overwinnaar....................................153
1 Vertaling...........................................................................153
2 Tekstvarianten..................................................................153
3 Grammatica......................................................................153
4 Structuur...........................................................................153
5 Commentaar.....................................................................153
6 Vragen..............................................................................156

16:1-21 – De zeven schalen en Harmageddon...........157
1 Vertaling...........................................................................157
2 Structuur...........................................................................157
3 Commentaar.....................................................................157
3.1 Excursus: Overeenkomsten tussen de bazuinen en de
schalen............................................................................158
3.2 Excursus: Megiddo....................................................163
4 Vragen..............................................................................168

17:1-18 – Babylon, de grote hoer................................169
1 Vertaling...........................................................................169
2 Vertaalvarianten...............................................................169
3 Grammatica......................................................................169
4 Commentaar.....................................................................169
4.1 Excursus: De stad Babylon........................................170
5 Vragen..............................................................................174

18:1-24 – Babylon, de grote stad................................175
1 Vertaling...........................................................................175
2 Vertaalvarianten...............................................................175
3 Commentaar.....................................................................176
4 Vragen..............................................................................178

19:1-10 – Het huwelijk van het Lam..........................179

Raymond R. Hausoul (maart 2008)
1 Vertaling...........................................................................179
2 Commentaar.....................................................................179

19:11-21 – Verschijning van Christus als Rechter...183
1 Vertaling...........................................................................183
2 Structuur...........................................................................183
3 Commentaar.....................................................................183
4 Vragen..............................................................................186

20:1-15 – Het rijk, de opstandingen en het oordeel .187
1 Vertaling...........................................................................187
2 Commentaar.....................................................................187
2.1 Excursus: De ‘duizend jaar’ van het vrederijk..........189
2.2 Excursus: Het vrederijk in de profetische boeken......190
2.3 Excursus: De zeven verschillende groepen die in het
duizendjarige vrederijk komen........................................191
2.4 Excursus: De drie verschillenden oordelen...............193
3 Vragen..............................................................................194

21:1-8 – De nieuwe hemel en de nieuwe aarde..........195

●

4

1 Vertaling...........................................................................195
2 Tekstvarianten..................................................................195
3 Commentaar.....................................................................195
3.1 Excursus: Het uitzicht op de eeuwige toestand..........196

21:9-22:5 – Intermezzo:
De bruid van het Lam.................................................200
1 Vertaling...........................................................................200
2 Vertaalvarianten...............................................................200
3 Commentaar.....................................................................200
3.1 Excursus: Edelstenen in de bijbel..............................203
4 Vragen..............................................................................206

22:6-21 – Slotwoord.....................................................207
1 Vertaling...........................................................................207
2 Tekstvarianten..................................................................207
3 Vertaalvarianten...............................................................207
4 Commentaar.....................................................................207
5 Vragen..............................................................................210

Openbaring literatuurlijst..........................................211

5

●

Openbaring / Openbaring inleiding

Openbaring inleiding
1

Het boek Openbaring

Het boek Openbaring is de langste brief in het Nieuwe Testament. Het draagt in het Grieks de
naam Apokalypsis, dat een samenvoeging is van de woorden ‘wegnemen’ (Gr. apo) en
‘bedekking’ (Gr. kalyptó). De Enige die deze bedekking kan wegnemen is de Heer Jezus Christus.
De theologie heeft nooit goed raad geweten met dit boek. De grote exegeet en hervormer Johannes
Calvijn heeft het boek laten liggen. Volgens Leopoldt zou hij gezegd hebben:1 ‘Ik weet niet wat
zo’n duistere schrijver (Lat. obscurus scriptor) wil.’ Maarten Luther zei zelfs:2 ‘Mijn geest kan zich
in dit boek niet vinden en voor mij is dat voldoende reden dat ik het niet hoog schat, dat Christus
daarin niet geleerd, noch erkend wordt.’ Het boek begint echter met de uitspraak: ‘Openbaring van
Jezus Christus’. Het verborgene komt tevoorschijn. ‘Een gesloten deur wordt geopend, een deken
wordt weggetrokken. In de duisternis wordt het helder, een vraag vindt haar antwoord, een raadsel
zijn oplossing.’3
Openbaring wil ons iets openbaren en niet verbergen. We worden opgeroepen het boek te lezen:
‘Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat daarin
geschreven staat; want de tijd is nabij.’ (Op1:3). Het doel is echter niet enkel het bevredigen van
nieuwsgierigheid, maar praktische heiliging en opvoeding voor de Wederkomst van Christus. De
rechtvaardige moet nog meer rechtvaardigheid doen, de heilige moet nog meer geheiligd worden
(Op22:11). De gelovige kan niet stil blijven staan bij de oorsprong van het heil en de persoonlijke
beleving daarvan. Hij is geroepen voort te gaan in de gespannen verwachting van de voleinding en
de uiteindelijke bestemming van het heil. En daarmee doel ik op haar allesomvattende, zelfs
kosmische afmetingen. Openbaring is geen toekomstvoorspelling met jaartallen en exacte
aanduiding van persoonsnamen. Het schetst wel de grote lijnen, de wegen naar het heil en naar het
onheil, de centrale gebeurtenissen en de kernmomenten. We vinden nergens in de Bijbel een tot in
de details uitgewerkt eschatologisch overzicht. Het boek Openbaring komt er nog het dichtst bij,
maar ook daar vinden we niet een complete feit voor feit weergegeven opsomming. De profetie
bevat dus niet een aaneengeschakeld geheel van toekomstige gebeurtenissen. Elke profetie belicht
slechts een bepaald facet van de toekomst en dat met een special doel. Het boek Openbaring houdt
zich vooral hoofdzakelijk bezig met de laatste dagen van de christenheid op deze aarde. De vele
vijanden die zich tegenover Israël zullen keren, vinden we daarom ook niet in dit boek. Er is terecht
opgemerkt, dat in dit bijbelboek alle apocalyptiek gebonden is aan Jezus Christus.4 De Openbaring
van Johannes is principiële ‘Christusprediking’.

2

De schrijver van het boek Openbaring

De naam Johannes komt drie keer in Op voor (Op1:4,9; 22:8). De schrijver openbaart weinig
van zichzelf. Als hij dat al doet, treedt hij in de achtergrond. Hoe zou een andere schrijver dan
Johannes zich zonder problemen als de apostel van de gemeentes hebben kunnen voorstellen? Het
getuigenis van de kerk, betreffende de apostolische oorsprong van het boek Openbaring, gaat terug
tot de dagen van Justinus de Martelaar (100-165n.Chr.). Maar Dionysius van Alexandrië schreef in
het jaar 260n.Chr. een boek waarin hij met linguïstische, stilistische en inhoudelijke argumenten liet
zien dat Op niet geschreven kon zijn door de auteur die ook het evangelie naar Johannes schreef.
1
2
3
4

H. Verweij, De Terugkeer van Jezus Christus naar de Openbaring van Johannes. Bevrijding van bezet gebied, (Franeker:Wever,
1978), 10.
H. Verweij, De Terugkeer van Jezus Christus naar de Openbaring van Johannes. Bevrijding van bezet gebied, (Franeker:Wever,
1978), 10.
K. Barth, Das christliche Verständnis der Offenbarung, (München:Kaiser, 1948), 3.
E. de Vries, De Openbaring van Johannes 1, in: Inleiding tot het Nieuwe Testament (Baarlink), (Kampen, 1989), 298.
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Verder gebruikte ook de kerkvader Eusebius (265-339n.Chr.) een citaat van Papias (†135n.Chr.)
waarin sprake was van twee ‘Johannesen’. Hierdoor probeerde hij aan te tonen dat de schrijver van
het vierde evangelie niet dezelfde Johannes was als de schrijver van Op. Met dat laatste boek had
Eusebius immers grote moeite en probeerde hij er dan ook alles aan te doen om het uit de canon te
verwijderen.5 Het canoniek gezag van Openbaring werd daardoor zodanig diep geschokt dat zelfs
nog in de tiende eeuw n.Chr. hier en daar het boek als canoniek werd bestreden.
Justinus de Martelaar die rond 130n.Chr. in Efeze leefde, waar de apostel Johannes een
generatie van te voren gewoond had, schreef echter:6
‘Overigens heeft iemand die bij ons was en Johannes heette en bij de apostelen van Christus
hoorde, in een openbaring geprofeteerd, dat degene die in Christus geloven in Jeruzalem
duizend jaar zullen zijn.’

In zijn werk tegen de ketters citeerde de kerkvader Irenaeus (115-202n.Chr.), die als jongeman
nog Johannes’ leerling Polycarpus had gekend, dikwijls uit de Openbaring en beschouwde het boek
als het werk van ‘Johannes de discipel van de Heer’.7
In het Johannes-evangelie en de brieven van Johannes zien we de schrijver Johannes (bet. ‘God
is een genadig gever’) als degene die benadrukt dat ‘God een genadige gever is’. In Op zien we
echter de toorn van God, oftewel de donder, geschreven door de ‘Boanerges’ (bet. ‘zoon van de
donder’, Mk3:17) in dit boek barst immers de donder los.
2.1

Meerdere schrijvers voor Openbaring

Charles, die een commentaar schreef dat gedurende de twintigste eeuw toonaangevend was,
dacht dat de apostel Johannes overleden was na het voltooien van de tekst t/m Op20:3. Een leerling
van hem voltooide het boek, maar ging nogal warrig te werk (Op20:4-22:21). Hij voegde ook hier
en daar in het boek dingen toe. Eveneens zien we dat Massyngberde-Ford van mening was dat
Op4-11 geschreven werd door Johannes de Doper en Op12-22 door een discipel van hem,
aangezien in deze gedeelten de naam Jezus niet meer voorkwam.8
Het is duidelijk dat bij theorieën zoals die van Charles een willekeur op de loer ligt: elk vers dat
moeilijkheden oplevert bij de uitleg, of dat de uitlegger niet bevalt, kan worden toegeschreven aan
de ‘domme leerling’ en aldus onschadelijk worden gemaakt.
Het verdelen van Openbaring over meerdere bronnen is alleen mogelijk wanneer de woorden in
Op1:9-11,19 grotendeels of helemaal genegeerd worden. In deze verzen deelt de schrijver ons mee
dat het boek dat hij schrijft het resultaat is van een openbaring of een reeks openbaringen die hij
ontving terwijl hij op het eiland Patmos was, en dat Jezus Christus hem opdroeg het boek aan zeven
gemeenten te zenden. Deze mededeling sluit niet uit dat hij de tijd nam om deze openbaringen
zorgvuldig en gestructureerd op te schrijven, maar maakt het bestaan van meerdere edities of
bewerkingen onwaarschijnlijk.

3
3.1

De apostel Johannes
De handelingen van Johannes

Over de actieve dienst van Johannes wordt ons echter weinig meegedeeld in de Bijbel.
Opvallend is ook dat over zijn verdere leven weinig bekend is.9 Johannes werd zoals de andere
apostelen op reis gestuurd, om in Israël het evangelie van het koninkrijk van de hemelen te
verkondigen en de krachten van dat koninkrijk te tonen, door de genezing van zieken en de
5
6
7
8
9

P.J. Lalleman, ‘Johannes en zijn Handelingen,’ Bijbel en Wetenschap 211 (mei/jun. 1999): 22-23.
Justinus de Martelaar, Dialoog tegen Tryphus 81.15.
Irenaeus, Tegen de Ketters IV.14.1; V.26.1
J.M. Ford, Revelation, (AB; Garden City:Doubleday, 1984), 7, 28, 37.
P.J. Lalleman, ‘Johannes en zijn Handelingen,’ Bijbel en Wetenschap 211 (mei/jun. 1999): 21.
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opwekking van doden. De enige acties die ons van hem genoemd worden zijn de uitzending van
Petrus en Johannes naar Jeruzalem om in de opperzaal het Pascha klaar te maken (Lk22:7-13). En
de uitzending met zijn broer Jakobus in Mattheüs 12. Tijdens de kruisiging van de Heer kreeg hij de
opdracht om Maria, de moeder van Jezus te verzorgen (Jh19:27).
Na de hemelvaart van Christus vinden we van Johannes in Handelingen 4 het getuigenis
tegenover het Sanhedrin. En de reis naar Samaria en het op de terugreis predikt hij in vele dorpen
van de Samaritanen (Hd8). Ook werd hij volgens Galaten als een zuil van de gemeente aangezien
(Gl2:9).
Toch zijn er vele mensen waarschijnlijk bekeerd door de prediking van Johannes, want in 3Jh
schrijft hij over zijn ‘kinderen in het geloof’. Eveneens moeten we ook niet zijn dienst
onderschatten in het schrijven van het evangelie, zijn drie brieven, en het boek de openbaring. Voor
hoeveel miljoenen zijn ze tot onnoemelijke zegen geweest.
3.2

Johannes in Efeze

Polycarpus verbindt Johannes voor het eerst unaniem met de stad Efeze in Klein-Azië. Volgens
de geschiedenis is de apostel Johannes later naar Efeze gegaan en heeft hij daar bijna tot aan zijn
dood toe gewoond.10 Waarschijnlijk gebeurde dit pas na de dood van Paulus. Het is anders vreemd
dat de brieven die geschreven werden aan iemand in Efeze (1Tm-2Tm), niet spreken over een
verblijf van Johannes in die stad.11 Geen woord lezen we in 2Tm over Johannes, in de laatste dagen
voor zijn terechtstelling schrijft Paulus zelfs dat hij Tychikus naar Efeze gezonden heeft (2Tm
4:12).
3.3

De dood van Johannes

Over de dood van Johannes zijn er verschillende gangbare tradities. De Heer Jezus zegt van
deze discipel: ‘Indien Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan?’ (Jh21:22). Aan deze
woorden voegt de schrijver van het evangelie toe: ‘Dit gerucht ging dan uit onder de
medegelovigen, dat die discipel niet sterven zou’ (Jh21:23). In de traditie bestaat dan ook de
gedachte dat Johannes op hoge leeftijd stierf. Maar naast deze bekende woorden zijn er ook andere
uitspraken te vinden, bijvoorbeeld in Markus 10:35-39. Daar voorzegt de Heer aan Jakobus en
Johannes dat zij dezelfde beker zullen drinken als Hij en met dezelfde doop gedoopt worden als Hij
(v39). Raadselachtige woorden.
Beiden apostelen zouden door de mensen worden gesmaad en lijden terwille van hun geloof.
Beiden hebben geleden: Jakobus stierf als martelaar in het jaar 44n.Chr. (Hd12:2). En Johannes
werd verbannen (Op1:9; 12:2). Sommige latere tradities zeggen daarom dat ook Johannes de
marteldood al vroeg zou hebben ondergaan – een theorie die in de negentiende eeuw weer opnieuw
invloed kreeg door Julius Wellhausen.12 Toch is die traditie moeilijk te geloven, omdat ze pas laat
verschijnt en van alle apostelen al veel eerder verteld werd dat zij als martelaren waren gestorven.
Maar oude tradities kennen een tussenweg. Zo is er een verhaal dat vermeldt dat Johannes wel
om zijn geloof in Rome gemarteld werd in een ketel met kokende olie, maar dit ongedeerd
overleefde. Lalleman noemt deze traditie heel onwaarschijnlijk.13
We kunnen er daarom het beste vanuit gaan dat Johannes op hoge leeftijd op een natuurlijke
wijze gestorven is. Wellicht gebeurde dit in de tijd van de Romeinse keizer Trajan (98-117n.Chr.).
Wel heeft de apostel daarbij gedurende zijn leven veel vervolgingen moeten verdragen (Hd4:16-21;
1Jh4:2-3; 3Jh1:9; Op1:9).

10 Vgl. Tertullian (160-220); en ook Polykrates (Bisschop van Efeze) die rond 190 erop wijst, dat het graf van Johannes in Efeze is
[Notatie in een brief aan Viktor, de bisschop van Rome]; zie ook het apocrief De Handelingen van Johannes.
11 P.J. Lalleman, ‘Johannes en zijn Handelingen,’ Bijbel en Wetenschap 211 (mei/jun. 1999): 23.
12 P.J. Lalleman, ‘Johannes en zijn Handelingen,’ Bijbel en Wetenschap 211 (mei/jun. 1999): 22.
13 P.J. Lalleman, ‘Johannes en zijn Handelingen,’ Bijbel en Wetenschap 211 (mei/jun. 1999): 22.
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Datering van het boek Openbaring

De meeste dateringen die aanvaard worden zijn die tijdens de regering van keizer Nero
(54-68n.Chr.) en tijdens de regering van keizer Domitian (81-96n.Chr.). De vroege datering
ontleent zich vooral aan het gegeven uit het boek dat Johannes de tempel in Jeruzalem moet
meten.14 Dat lijkt er op te wijzen dat de stad nog niet verwoest was en plaatst zodoende het
schrijven van dit boek dus voor 70n.Chr.
De laatste datering heeft de meeste aanhangers gevonden wegens de traditie.15 Irenaeus schrijft
over de Openbaring: ‘Het is nog niet zo lang geleden, maar net tijdens het einde van de regering
van keizer Domitain’.16 Irenaeus was daarbij zelf afkomstig uit Klein-Azië en was een leerling van
Polycarpus, die weer een leerling van de apostel Johannes was.

5

Doel van het boek Openbaring

Het bijbelboek Openbaring is het troostboek bij uitstek voor allen die weten dat deze wereld
volkomen vastloopt en slechts gered kan worden door een drastisch ingrijpen van God.17 De
menselijke vraag ‘Waar moet dat heen?’ wordt door Openbaring beantwoord met een verwijzing
naar de machtige hand van God. Voor de ongelovigen is Op, althans in zijn gerichtsaspecten, een
nachtmerrie die werkelijkheid zal worden. Wie denkt dat hij het boek Openbaring vrijblijvend als
een interessant stuk literatuur uit de oudheid kan lezen en verder kan overgaan tot de orde van de
dag, vergist zich een eeuwigheid lang.
Het is geschreven om Christus aan de lijdende gemeentes te openbaring. Het gaat om Hem!
Aanbidding is zodoende een van de prachtige doelen van het boek (Op22:8). In feite is aanbidding
zelfs de kern van de laatste strijd die er op aarde zijn zal. Dit is het grote conflict dat aardbewoners
van hemelbewoners scheidt: God of de afgoden, voor wie is je aanbidding?
Juist door deze brug te slaan naar de hedendaagse aanbidding toont de heilige Geest ons dat de
profetische boodschap invloed dient te hebben in ons huidige leven. Men kan achteraf terecht
stellen dat het christendom nooit tot iets gekomen zou zijn als het altijd maar vergeefs op de
wederkomst van Jezus Christus had gewacht. Anderzijds kan men met evenveel recht opmerken dat
het christendom nooit zo diep gevallen zou zijn als het ernst had gemaakt met de levende
verwachting van Christus’ komst, het nabij zijn van het Koninkrijk Gods.

6

Chronologie in het boek Openbaring

Openbaring is niet geschreven in een chronologische volgorde. Zo wordt de val van Babylon
genoemd in Openbaring 14:8 en 18:2, terwijl het in latere hoofdstukken nog moet vallen.

7

Modellen voor de profetische uitleg

Voordat we ons aan de grote vragen van de eschatologie willen wagen. Moeten we goed van
tevoren in gedachte houden dat onze visie daarover radicaal wordt bepaald door onze kijk op de
uitleg van de Schrift. Gedurende de kerkgeschiedenis zijn er verschillende modellen ontstaan die
proberen aan te tonen hoe we de Bijbelse profetieën moeten verstaan.
7.1

Preteristisch model

Dit model gelooft dat de profetieën die
beschreven worden in een Bijbelboek reeds in
vervulling zijn gegaan in de tijd dat de schrijver het
opschreef (contemporaine exegese). Het werd

schrijver

nu

straks

kerkgeschiedenis

14 K.L. Gentry, Before Jerusalem Fell: Dating the Book of Revelation, (Tyler:Institute for Christian Economics, 1989).
15 R.L. Thomas, Evangelical Hermeneutics: The New Versus the Old, (Grand Rapids:Kregel, 2002), 451-71; M.L. Hitchcock, A
Defense of the Domitianic Date of the Book of Revelation, (diss., Dallas Theological Seminary), 2005.
16 Eusebius, Kerkgeschiedenis III.18.
17 H. Verweij, De Terugkeer van Jezus Christus naar de Openbaring van Johannes. Bevrijding van bezet gebied, (Franeker:Wever,
1978), 5.
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ontworpen door Hugo de Groot (1583-1645n.Chr.) en later aangehangen door Alcazar (1614), F.C.
Baur (1792-1860n.Chr.) en C.H. Dodd. Alle profetieën zijn al in de geschiedenis vervuld tijdens of
kort na het leven van de Bijbelschrijvers, ze zijn Zeitgeschichtlich. De profetische verkondiging is
gericht op bekering. Haar verkondiging gebeurd binnen de horizon van de eerste hoorders. Het kon
zelfs gebeuren dat wat profeten aankondigen juist niet gebeurde, bijvoorbeeld doordat het volk zich
op het horen van hun boodschap bekeerde. We zien dat in het klassieke voorbeeld van Jona in
Nineve, dat ondanks de onvoorwaardelijke aangekondigde vernietiging gespaard bleef (Jn4).
Bijbelse profetieën die niet uitkomen, kunnen dus wel nog profetieën zijn die tot hun doel komen
(vgl. Jr46).
Het preteristische model had hoofdzakelijk tot doel om de Rooms katholieke kerk en de paus te
ontdoen van de brandmerken ‘hoer’ en ‘antichrist’. Omdat de profetieën tegenwoordig waren voor
de schrijver, waren ze nu verleden tijd voor de lezer. Ze dienden enkel nog om terug te schouwen
op de vervulling ervan in het verleden en en zo bemoediging in Gods Woord te krijgen. Zo wees de
boodschap van Christus niet naar een toekomstig Koninkrijk, maar naar een Koninkrijk dat door
zijn komst al aanwezig was. In het Nieuwe Testament werd de oudtestamentische dag van Jahweh
werkelijkheid. De overwinning was behaald toen de Heer Jezus de satan uit de hemel zag vallen
(Lk10:18). Door de komst van Christus vond het oordeel reeds plaats (Jh3:19). Het eeuwige leven
was verkrijgbaar (Jh5:24) en de oudtestamentische profetie gingen in vervulling (vgl. Hd2:16-17).18
Op deze manier werd gezegd dat het beest in Op13 de Romeinse keizer Nero was, over wie
toentertijd het gerucht de ronde deed dat hij gevlucht was naar de Parten en terug zou keren om
opnieuw de macht te grijpen (Op17:8).
Het positieve van dit model is dat het oog ervoor heeft wat de profetie voor de eerste hoorders
en lezers betekende. We moeten in gedachte houden dat het bijbelse getuigenis situationeel bepaald
is en dat we nergens in het Oude of Nieuwe Testament een afgeronde leer van de laatste dingen of
ook maar een systematische verhandeling over een bepaald aspect van de toekomstverwachting
aantreffen.19 Toch heeft het model problemen bij de gedetailleerde beschrijving in de profetieën.
Meestal worden deze details in de uitleg weggelaten of afgedaan als beeldspraak. Die beeldspraak
wordt dan toegeschreven aan de creativiteit van de schrijver of aan de gewoonte van de tijd om
zaken op die manier te overdrijven.
7.2

Historisch model

Het historisch model werd aan het einde van de schrijver
nu straks
twaalfde eeuw door Joachim van Fiore
(1132-1202n.Chr.) ingevoerd. Het werd onder andere
kerkgeschiedenis
geaccepteerd en gebruikt door Maarten Luther, Isaak
Newton en Dächsel (1818-1901n.Chr.). Men gelooft
dat profetieën niet enkel hoeven plaats te vinden in de tijd van de schrijver, maar kunnen verwijzen
naar een latere tijd.
Daarbij laat wordt de mogelijkheid opengelaten dat bepaalde profetieën die gericht zijn aan
Israël, in vervulling zijn gegaan in de gemeente. In plaats van te kijken naar de toekomst en te
wachten op hun letterlijke vervulling, is het de taak van de uitlegger de vervulling (geestelijk of
letterlijk) ervan te onderzoeken in de kerkgeschiedenis.
Een voorbeeld zijn de Kanttekeningen bij de Statenvertaling bij Op14:8 waar gesproken wordt
over de val van Babylon. Volgens de Kanttekeningen verwijst dit naar de vroegere ‘reformatoren’
John Wycliff en Johannes Hut die ‘Babel veel afbreucks gedaan hebben’. De eerste engel in Op14:6
vertegenwoordigt de stroming van de Waldenzen en de Albigenzen en de derde engel verwijst naar
Maarten Luther en Ulrich Zwingli.20 Anderen zien in het beest dat uit het meer komt, de Roomse
18 C.H. Dodd, The Apostolic Preaching and Its Development, (Chicago:Willett & Clark, 1937), 142-149.
19 H. Baarlink, ‘Eschatologie en hermeneutiek,’ Theologia Reformata 35.1 (1992): 37.
20 H. Verweij, De Terugkeer van Jezus Christus naar de Openbaring van Johannes. Bevrijding van bezet gebied, (Franeker:Wever,
1978), 22.
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paus, en in de grote hoer de stad Rome en zeggen dat Op8:6-9:21 vervuld werd in 395-1453n.Chr.
tijdens de aanvallen op het Romeinse Rijk.
Een probleem bij dit model is dat er totaal geen overeenstemming bestaat over de vraag welke
profetieën op welke historische gebeurtenissen betrekking hebben. Ook is men vaak enkel gericht
op de geschiedenis van de kerk en de levenswandel van de gelovige, zonder oog te hebben voor de
wereldomvattende profetie.
7.3

Futuristisch model

Het futuristische model gaat er vanuit dat de schrijver
nu straks
profetie letterlijk moet worden genomen en de
context van het vers gehonoreerd moet worden.21
kerkgeschiedenis
Contextueel lezen van de Bijbel doet meer recht aan
wat er werkelijk staat dan een atomistisch tekstgebruik, waarbij losse teksten uit hun literaire en historische verbanden worden gehaald en als
tijdloze formules worden gehanteerd. Er wordt hermeneutisch gekozen voor een zo letterlijk
mogelijke interpretatie van de profetieën, zonder daarbij te ontkennen dat er literair gezien
verschillend taalgebruik is (historisch-grammaticale uitleg).22 Waarom moeten we verder zoeken als
de tekst op die manier zin heeft?23 Wanneer er ‘zeven’ staat, dan is dat ook ‘zeven’. Een draak is
een draak, een schaal is een schaal, Israël is Israël en de gemeente is de gemeente. Enige afwijking
is hiervan mogelijk als de tekst duidelijk aangeeft dat het anders moet worden opgevat. Men
probeert zich dus strikt erop te oriënteren dat in de uitleg dezelfde ‘woorden’ gesproken worden als
gebruikt zijn in de Bijbel.24 Wanneer een oudtestamentische profetie of belofte onvoorwaardelijk is
gericht tot een bepaald volk en deze in de nieuwtestamentische tijd nog steeds niet vervuld is, moet
die profetie of belofte alsnog vervuld worden. Wanneer een belofte die onvoorwaardelijk aan Israël
is gegeven een vervulling heeft gekregen in de Gemeente en dan ook in het Nieuwe Testament op
de Gemeente wordt toegepast, moet deze toch ook alsnog aan Israël vervuld worden. Er is dan te
onderscheiden tussen een voor-vervulling in de Gemeente en een uiteindelijke-vervulling voor Israël
(vgl. Hd2 met Op9; Zc19:37 met Mt24:30 en Op1:7). Voortgang van de openbaring kan niet leiden
tot het uitschakelen van onvoorwaardelijk gedane beloften.25 Hieruit volgt dat beloften vaak in fasen
vervult worden, bijvoorbeeld eerst aan de Gemeente en vervolgens aan Israël.26
Het is een model dat al gebruikt werd door de vroege kerkvaders en in de zestiende eeuw
herontdekt werd.27 Deze uitleg is vooral verspreid binnen het dispensationalisme. Uitleggers die dit
model volgen zijn: de Jezuïet Ribera, J.N. Darby, C.I. Scofield, J. de Heer, H. Lindsey, W.J.
Ouweneel. Een nadeel bij deze benadering is de vraag hoe strikt letterlijk we de tekst moeten
nemen. Als we de tekst namelijk zeer letterlijk nemen, betekent dit dan dat Israël nog eens in de
toekomst zal worden aangevallen met schilden, bogen en pijlen (Ez39:9)?
7.4

Ideëel model

Het ideële, spiritistische of symbolische model
denkt dat de profetieën niet verwijzen aan bepaalde
tijd. Ze verwijzen naar tijdloos-symbolische
waarheden die tijdloos zijn en niet naar historische of

schrijver

nu

straks

kerkgeschiedenis

21 Vgl. G. Bronkamm, ‘Die Komposition der apokalyptischen Visionen in der Offenbarung Johannis,’ in: Studien zu Antike und
Urchristentum, (München, 1963), 204.
22 G.E. Ladd, ‘Historic Premillennialism,’ in: The Meaninig of the Millenium: Four Views, red. R.G. Clouse, (London, 1977),
20-21.
23 J. Walvoord, ‘Dispensational Premillennialism,’ Christianity Today (25 sept. 1958), 11-12.
24 E. Jüngel, ‘Evangelisch geloof en de vragen van dood en leven,’ Kerk en theologie 52.1 (2001): 18.
25 J.S. Feinberg, ‘Systems of Discontinuity,’ in: Continuity and discontinity – perspectives on the Relationship Between the Old and
New Testament. Essays in Honor of S. Lewis Johnson, Jr. red. J. Feinberg, (Westchester, 1988), 76
26 J.S. Feinberg, ‘Systems of Discontinuity,’ in: Continuity and discontinity – perspectives on the Relationship Between the Old and
New Testament. Essays in Honor of S. Lewis Johnson, Jr. red. J. Feinberg, (Westchester, 1988), 123.
27 W. van ‘t Spijker, Eschatologie, Handboek over de christelijke toekomstverwachting, (Kampen:De Groot Goudriaan, 1999), 156.
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toekomstige gebeurtenissen. De boodschap van de Bijbel was existentieel in plaats van historisch.
Alle beschrijvende profetieën in de Bijbel moet worden gezien als kinderlijk en primitief gedachtegoed die principes en ideeën van Gods regering proberen te beschrijven. De Bijbelse schrijvers
gebruikten hun eigen taal, waarin ze mythen gebruikten uit het gnosticisme, judaïsme en andere
bronnen.28 Het is dan ook het doel van de uitlegger om de Bijbelse boodschap te demythologiseren.
De gedachte dat Christus ten hemel opsteeg en dat ziekten veroorzaakt werden door demonen
konden niet meer geloofd worden door de mens die leefde na de Verlichting. Nadeel van dit model
is dat de profetieën dan voor meerdere uitleggingen vatbaar zijn. Alleen al door het aantal
mogelijkheden dat bij bepaalde profetieën genoemd werden, erkent men de moeite waarmee dit
model worstelt. Men komt dan al gauw in de buurt van religieuze kitsch.
7.5

Heilshistorisch model

Zoals vaker het geval is probeert men zich niet schrijver
nu straks
vast te leggen op één model. Zo kiest het
heilshistorische model ervoor om bij elke profetie
kerkgeschiedenis
opnieuw te bepalen welk model gevolgd kan worden,
oftewel wel model het beste gebruikt kan worden bij
de uitleg van de Bijbeltekst. Dit model wordt toegepast door T. Zahn (1837-1933), O. Cullmann
(1902-1999), H. Ridderbos (1914-) en Ladd (1911-1982).
Wanneer we allerlei Bijbelse uitspraken over de toekomst als het ware bij elkaar optellen en aan
elkaar vastplakken zonder recht te doen aan het eigen karakter van de bijbelse profetie in het
algemeen en de context van elk Bijbelwoord afzonderlijk, onderwerpen we de Bijbel aan onze eigen
rasters en schema’s. Ieder bijbelgedeelte zal allereerst voor zichzelf dienen te spreken en niet bij
voorbaat mogen worden ingepast in het raamwerk van een al klaar liggend eschatologisch scenario.
De bijbelse profetie spreekt over het einde, maar is gebonden aan het verleden en het heten. De antichristelijke macht manifesteert zich niet pas op het einde (Babylon) maar nu al (door de
dwaalleraars) en in het verleden (Antiochus IV Epifanes (170 v.Chr.) en het Romeinse rijk
(70n.Chr.)).

8

De theologie van het boek Openbaring

De theologie in het boek Openbaring bestaat uit visuele theologie.29 De toehoorder wordt
meegenomen in storm, vuur, pijn, vreugde, aardbeving, aanbidding, lastering en razernij. Op die
wijze is het een boek van diverse krachten.30

9
9.1

Bijzonderheden in het boek Openbaring
Het boek Openbaring als drama

Blevins wees er in het verleden op dat Johannes bij het schrijven van Op ervoor koos om dit in
een drama-vorm te doen.31 Zo onderscheid hij in het boek de proloog (1:1-8) en epiloog (22:6-21)
met daartussen zeven ‘acts’. Deze zeven ‘acts’ bevatten vervolgens weer zeven ‘scènes’ en worden
geplaatst in de ‘setting’ van het theater in Efeze.
Op de begane grond van dit theater was een cirkelvormige ruimte, waar het orkest kon spelen.
Daarachter was een bouwwerk van steen (de skènè), waarvan het bovengedeelte (de episkènè) drie
tot vijf openingen bevatte (thuromata). In deze openingen werden verschillende schilderijen
geplaatst, waarop de scènes stonden afgebeeld die te moeilijk waren om op het toneel uit te voeren.

28
29
30
31

R. Bultmann, Jesus Christ and Mythology, (Ney York:Scribner, 1958), 33.
H.R. Weber, The Way of the Lamb: Christ in the Apocalypse, (Geneva:WCC, 1988), vii.
T. Osborn, The Lion and the Lamb: A Drama of the Apocalypse, (New York:Abingdon, 1922), 89-112.
J.L. Blevins, Revelation as Drama, (Nashville, 1984), 15-16.
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Nu is het echter opvallend dat enkel het theater in Efeze geen drie of vijf thuromata bevat, maar
zeven!32
Daardoor is Blevins gemotiveerd om ook in Op zeven ‘acts’ te onderscheiden met in de
orkestruimte de vierentwintig oudsten en de vier dieren rondom de troon. Vanuit de
‘openingen’ (thuromata) worden de zeven maal zeven verschillende ‘scènes’ zichtbaar.33 Blevins
besluit zijn boek daarbij zelfs met een Revelation Drama Script waarin hij Op weergeeft als een
toneelstuk, met de rolverdeling die daarbij hoort.34
Als we echter ons realiseren dat Op in het begin een duidelijk ‘briefkarakter’ heeft (vgl. Op1:3),
is het moeilijk vast te houden dat Johannes bij het schrijven gedacht heeft aan het publieke theater
in Efeze.35
9.2

Het verschil tussen Openbaring en het Johannes evangelie

Het taalgebruik van het Johannes evangelie is anders dan in het boek Openbaring. 36 Toch zijn er
enkele overeenkomsten en verschillen. We beginnen met deze verschillen.
Johannes evangelie

Openbaring

Over Gods liefde

Over Gods rechtvaardigheid

Over Christus als levenschenker

Over Christus als richter en heerser

De Geest als trooster en voorspreker

De zeven Geesten Gods

Over het tegenwoordige tijdperk

Over het toekomstige tijdperk

9.3

Overeenkomsten tussen Openbaring en het Johannes evangelie

Omschrijving

Johannes

Openbaring

Christus het Woord

Jh1:1

Op19:13

Christus het Lam

Jh1:20,36

Op6:1

Christus de Herder

Jh10; 21:16

Op7:17

Christus het Manna

Jh6

Op2:17

Christus het Levende Water

Jh4:10,14; 7:38

Op7:17; 21:6; 22:17

Christus de Tempel

Jh4:21

Op21:22

9.4

Het Lam van God in Openbaring

Op6:16

De toorn van het Lam

Op7:14; 12:11

Het bloed van het Lam

Op13:8; 21:27

Het boek van het leven van het Lam

Op15:3

Het lied van het Lam

Op19:7

De bruiloft van het Lam

Op21:9

Het bruiloftsmaal van het Lam

Op21:14

De twaalf apostelen van het Lam

Op22:1,3

De troon van het Lam

32
33
34
35
36

J.L. Blevins, Revelation as Drama, (Nashville, 1984), 17.
J.L. Blevins, Revelation as Drama, (Nashville, 1984), 25.
J.L. Blevins, Revelation as Drama, (Nashville, 1984), 147ev.
S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 20.
P.J. Lalleman, ‘Johannes en zijn Handelingen,’ Bijbel en Wetenschap 211 (mei/jun. 1999): 21-22.
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9.5

Overeenkomsten tussen Openbaring en het boek Genesis

Iemand vroeg aan een rabbijn: hoe kan ik nu het einde leren verstaan? En hij antwoordde;
‘Bestudeer dan het begin, dan weet je ook het eind.’
Genesis
Feiten en Geschiedenis
Van volmaaktheid naar verval
Het begin van deze schepping
Van de eeuwigheid in de tijd
Schepping van deze aarde en hemel
Het hof van Eden
De boom van het leven (Gn2:9; 3:22)
De eerste mens Adam regeert
Eva de vrouw van de mens tot Adam gebracht
Het nageslacht (Gn3:17)
Zon en maan geschapen
De slang (Gn3:1)
De leeuw uit Juda (Gn49:9)
Aankondiging van de val van de slang
Het aardrijk vervloekt (Gn3:17)
De eerste stad van de mens op aarde
Het oordeel van God door water
De mens wil met een toren de hemel met de aarde
verenigen.
Babylon geoordeeld
De beloftes aan de aartsvaderen
Jozef regeert over alles

9.6

Openbaring
Visioenen en Profetie
Van verval naar volmaaktheid
Het einde van deze schepping
Van de tijd in de eeuwigheid
Een nieuwe aarde en hemel
Het paradijs van God
De zegen van de boom van het leven (Op2:7; 22:14)
De tweede Mens Christus regeert
De Bruid van het Lam en de bruiloft van het Lam.
Het nageslacht (Op12:17)
Zon en maan overbodig
De slang (Op12:9; 20:2)
De leeuw uit Juda (Op5:5)
Totale val van de oude slang.
Het aardrijk gezegend (Op22:3)
De hemelse stad van God
Het oordeel van God door vuur
God heeft een hemelse stad die een schakel vormt met de
aarde.
Het geestelijke Babylon geoordeeld
De vervulling van alle beloftes.
Christus regeert over alle werken van God.

Verschillende symbolenverklaringen

Er zijn in Openbaring meer dan vijfhonderd verwijzingen naar het Oude Testament.
(a) Symbolen die vanuit andere bijbelboeken zijn te verklaren;
(b) Symbolen die in het boek zelf worden verklaard;
(c) Symbolen die uit de samenhang van het boek zijn te verklaren;
(d) Symbolen die uit andere bronnen kunnen worden verklaard.
9.6.a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Symbolen en gebeurtenissen, die we ook andere bijbelboeken vinden
Regenboog om troon (Op4:2-3; 10:1-3; Ez1:22-28);
Christus afgebeeld als Lam (Op5:13; Js53.7);
Nieuwe lied (Op5:9-14; Ps96);
Paarden en ruiters (Op6:1-8; Zc1:7-11; 6:1-8);
Aardbeving (Op6:12; 8:5; 11:13; Js2:19-22);
Maan als bloed (Op6:12; Jl2:28-32; Hd2:14-21);
Sterren vallen van de hemel (Op6:13; Mk13:21-25);
Hemelen opgerold als een boekrol (Op6.14; Js34:1-4);
Gods overmijdelijke toorn (Op6:15-17; Zf1:14-18; 1Th5:1-3);
Vier winden van oordeel (Op7:1; Jr49:35-39);
Bodemloze put (Op9:1-2; 17:3-8; Lk8:26-34);
Sprinkhanen plaag (Op9:3-11; Jl1:2-2:11);
Vertrappen van de heilige stad Jeruzalem (Op11:1-3; Lk21:20-24);
Twee olijfbomen als profeten (Op11:4-6; Zc4:1-14);
Een beest rijst op uit de zee (Op13:1-10; Dn7);
Bijzondere wonderen en tekenen door de beesten (Op13:11-15; 2Th2:7-14);
Drinken van Gods wraakbeker (Op14:9-12; Jr25:15-29);
Babylon verslagen (Op18:2-3; Js21:1-10);
Bruiloftsmaal van het Lam (Op19:5-8; Mt22:1-14);
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Oorlog met Gog en Magog (Op20:7-10; Ez38-39);
Oordeel over alle mensen (Op20:11-15; Jh5:19-30);
God woont bij de mensen (Op21:3; Ez37:21-28),
Onze tranen zullen voor eeuwig worden afgewist (Op21:4; Js25:1-8),
Levensboom (Op22:1-2; Gn2:8-14);
Wij zullen Gods gezicht zien (Op22:3-5; 1Ko13:11-12);
Gelovigen zullen eeuwig met God regeren (Op22:5; Dn7:18-28).
Symbolen die in Openbaring zelf worden verklaard

Zeven sterren en De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en de zeven
zeven kandelaren
gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de zeven
(Op1:20)
kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten.
Zeven
vurige En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen
lampen (Op4:5)
waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods.
Zeven hoornen en En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de
zeven ogen (Op5:6) ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke
zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.
Schalen
vol En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor
reukwerk (Op5:8)
het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de
gebeden der heiligen.
De draak (Op12:9)

En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas,
die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem
geworpen.

De zeven hoofden Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw
(Op17:9-10)
zit.
10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet
gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.#ØgI##
Het beest (Op17:11) En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten
verderve.
De
tien
(Op17:12)

horens En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben
ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.

De
(Op17:15)

wateren En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en
natien, en tongen.

De
(Op17:18)

vrouw En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der
aarde.

Fijn
(Op19:8)

9.7

lijnwaad En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn
lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.

De namen van Christus in Openbaring

9.7.a Namen van God die in de Openbaring gebruikt worden voor Christus
‘Hij die daar is, die daar was, en die daar komt’ (Op1:4,8; 11:17; 16:5; Ex3:14); ‘De Alpha en
de Omega, de Eerste en de Laatste’ (Op1:8,17; 2:8; 21:6; 22:13; Js41:4; 44:6; 48:12); ‘De
Almachtigen’ (Op1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22; Gn17:1); ‘Hij die de Hemel schiep
en de aarde en de zee’ (Op10:5; 14:7; Ex20:11); ‘De God van de hemel’ (Op11:13; 16:11;
Dn2:19,37,44); ‘Heer der Heren en Koning der Koningen’ (Op17:14; 19:16; Dt10:17; Dn2:47).
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9.7.b Namen van Christus in het boek Openbaring
‘Alpha en Omega, Begin en Einde’ (Op1:8), ‘Heer’ (Op1:8), ‘Almachtige God’ (Op1:8),
‘Mensenzoon’ (Op1:13), ‘Eerste en Laatste’ (Op1:17), ‘Levende’ (Op1:18), ‘Zoon van
God’ (Op2:18), ‘Hij die bevestigt’ (Op3:14), ‘Schepper’ (Op4:11), ‘Leeuw van Juda’ (Op5:5),
‘Nakomeling van David’ (Op5:5), ‘Lam’ (Op5:6), ‘Herder’ (Op7:17), ‘Christus’ (Op12:10), ‘Trouw
en Oprechtheid’ (Op19:11), ‘Woord van God’ (Op19:13), ‘Koning van alle koningen’ (Op19:16),
‘Heer van alle heren’ (Op19:16), ‘Morgenster’ (Op22:16).
9.8

De vijf verwijzingen in Openbaring naar de troon en de hoop hiervan

Het woord ‘troon’ komt in Op tweeënveertig keer in de betekenis van Gods troon voor en vijf
keer in een andere betekenis, terwijl het woord op zich in het Nieuwe Testament maar nog vijftien
keer voorkomt. Geen enkel ander nieuwtestamentisch boek legt zoveel nadruk op Gods kracht en
macht. Op is daarmee het ‘troonboek’ van de Schrift.
Op3:21

Deze troon staat in een serie oproepen aan de gemeente om te overwinnen. Er is hoop voor de
gelovigen.

Op4

Hier wordt de troon gekoppeld aan de Heer als Schepper: regenboog, natuur en dieren eren God. Er is
hoop voor de schepping.

Op5

Het lam is op de troon. De barmhartigheid en zachtheid als karaktereigenschappen van het lam geven
de overwinning. Er is hoop: de zachtmoedigen zullen de aarde beerven (Mt5:5) en niet de
geweldenaars. Er is hoop voor de karakterinstelling en het gedrag van normen en waarden.

Op20:11

Hier zien we de heer als laatste en enige rechter op de troon. Dit is hoop: er is een finale afrekening en
gerechtigheid.

Op22:3

Vanuit Gods troon in het nieuwe Jeruzalem in de nieuwe hemel en aarde stroomt water. Er is hoop op
een schitterende toekomst een wereld vol vrede en gerechtigheid, met het water des levens Hij zorgt
voor ons allen.

10

Indelingen van het boek Openbaring

Een indeling van het boek Openbaring bepaald grotendeels de uitleg van dit boek. Daarom is
het van belang om hier enige tijd bij stil te staan en een beknopt overzicht te bieden van enkele
indelingen die voorstelt werden voor het boek Op.
10.1

De eerste hoofdstuk-indelingen van het boek Openbaring

De eerste hoofdstukindeling in de ‘Bijbel’ werd voor het eerst in 586v.Chr. gemaakt. Hierbij
werd de Thora (Gn-Dt), in 154 groepen ingedeeld, zodat het werk in drie jaar kon worden gelezen.
Vijftig jaar later werd dit herzien tot 54 passages en 669 korte fragmenten. De Griekse Septuaginta
nam deze herziening vervolgens over. De Middeleeuwse Joodse geleerden (Masoreten) kenden al
een vers-indeling en zeiden: ‘Iedere eenheid die met een silluq-accent eindigt is per definitie een
vers.’37
Maar niet alleen de joden verdeelden de Bijbel in stukken. Ook de vroege kerkvaders deden dit
al. Zo verdeelde Eusebius van Caesarea de evangeliën in makkelijk vindbare kleine gedeeltes.
Mattheüs kreeg hierbij 315, Markus 233, Lukas 243 en Johannes 232 perikopen. Deze indeling
vinden we terug in verschillende oude handschriften. Hoewel lange tijd vastgehouden werd aan
deze verdeling, kwam toch de wens voor een radicale wijziging van de indeling.
In 1228n.Chr. werd de hoofdstukindeling zodoende in de Vulgata veranderd door Stephan
Langton (±1150-1228) professor te Parijs en latere aartsbisschop van Canterbury. 38 De
hoofdstukken hadden toen nog geen verzen, maar werden door de letters A, B, C enz.
onderverdeeld. Mattheüs kreeg 28, Markus 15, Lukas 23 en Johannes 21 hoofdstukken. Markus en
37 E. Tov, Der Text der Hebräischen Bibel, Handbuch der Textkritik, (Stuttgart, 1997), 41.
38 F.W. Grossheide, ‘Hoofdstukken,’ in: Christelijke Encyclopedie, Vol.III, (Kampen, 1958), 505.
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Lukas weken van onze huidige indeling af, omdat Markus 14-15 en Lukas 15-16 als één hoofdstuk
werden gezien.
Deze indeling werd in de Hebreeuwse bijbel omstreeks 1330n.Chr. overgenomen door Rabbi
Salomo ben Israël. Vervolgens ontwikkelde Robert Stephanus, een drukker in Parijs in 1551n.Chr.
de huidige nieuwtestamentische versindeling voor de vierde editie van het Griekse Nieuwe
Testament. Terwijl de versnummers in het Oude Testament al sinds 1448n.Chr. door Rabbi Nathan
geïntegreerd waren (1523). De versnummers in het Oude Testament waren immers al sinds
1448n.Chr. door Rabbi Nathan geïntegreerd. De eerste Bijbel met deze ‘nieuwe’ vers- en
hoofdstukindeling was zodoende de Genéva-vertaling van 1557.
Doordat de vers- en hoofdstukindeling in onze bijbeluitgaven niet geïnspireerd zijn, mogen we
geen al te groot belang hieraan hechten. Het is een goede traditie, maar de traditie is niet altijd
bevredigend. Zo blijkt bijvoorbeeld dat Maleachi 2:17 bij hoofdstuk 3 hoort en Openbaring 11:19
bij hoofdstuk 12.
In de zesde eeuw maakte Andreas, de aartsbisschop van Cappadocië, ter voorbereiding van een
commentaar op Op een eigen indeling om zelf te kunnen gebruiken. Hij verdeelde daarbij het boek
in 24 grote delen, gebaseerd op de 24 oudsten in Op4. Elk van deze delen werden vervolgens weer
verdeeld in drie subdelen, vanwege de drievoudige natuur van de mens. 39 Zodoende ontstonden er
72 delen in het boek Op.
10.2

Structuren

10.2.a De aanwezigheid van structuren
Bousset gaat er vanuit dat het boek Op een niet afgeronde compositie is. Toch moet hij na
vergelijking met andere profetische literatuur toegeven ‘dat geen werk in de Joodse apocalyptiek zo
strak en kunstig gecomponeerd is. In geen van hen heeft de eindredacteur van de ingevoegde
fragmenten en het overgenomen materiaal een zo eenkleurige tendentie gegeven [...], zoals dat het
geval is in dit boek.’40
10.2.b Twee gelijke stukken (Op1-11 en Op12-22).
In het algemeen constateren bijna alle uitleggers dat Op in twee gelijke stukken verdeeld kan
worden: Op1-11; 12-22.41
10.2.c Grote chiasme
Alblas wijst in zijn dissertatie op de chiastische structuur die door het gehele boek heengaat:42
1:1

22:6

39
40
41
42

‘Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn knechten te tonen hetgeen weldra moet
geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen
gegeven.’
1:19

‘Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal.’

4:1

‘Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord
had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden
moet.’

‘En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Here, de God van de geesten der
profeten, heeft Zijn engel gezonden, om zijn knechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden.’

H.B. Swete, The Apocalypse of St. John, (London:Macmillan and Co., 1907), xxxiii.
W. Bousset, Die Offenbarung Johannis, (Göttingen, 1966), 147.
H.B. Swete, The Apocalypse of St. John, (London:Macmillan and Co., 1907), xxxvii-xxxix.
S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 41.
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10.2.d Parallellen tussen Op14 en Op19
Bornkamm wijst op de parallellen tussen Op14 en 19. Daarbij ontstaat de volgende verhouding:
Op14:1-5//Op19:1-8; Op14:13//Op19:9; Op14:14-20//Op19:11-21.43
10.2.e En ik zag
Een belangrijke uitdrukking die we ongeveer veertig keer in het boek tegenkomen is: ‘En ik
zag’.
10.2.f ‘Profeten’ en ‘heiligen’
We vinden de uitdrukkingen ‘profeten’ en ‘heiligen’ vier keer (Op11:18; 16:6; 18:20,24).
Buiten deze teksten komt de combinatie niet voor. Als we deze teksten bekijken ontdekken we de
volgende kruisstelling:
A [...] om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen [...] (Op11:18).
B

Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben [...] (Op16:6).

B’ Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, [...]
(Op18:20).
A’

en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op
de aarde (Op18:24).
Twee keer wordt daarbij gesproken over het bloed van de heiligen en profeten (16:6; 18:24).

10.3

Verschillende indelingen

10.3.a Indeling vanuit de recapitulatie-theorie
Victorinus van Pettau, de eerste Latijnse schrijver die een commentaar op Op schreef, gaat er
bijvoorbeeld vanuit dat we in Op niet een reeks opeenvolgende gebeurtenissen tegenkomen, maar
een herhaling en diepgang van datgene dat van tevoren gezegd werd (recapitulatie-theorie).44
Op1-11 toont dan de strijd tussen de gelovigen en de ongelovigen, terwijl Op12-22 ons laat zien dat
deze strijd op aarde een diepere achtergrond heeft.
Toch blijkt bij al snel dat het niet steeds dezelfde gebeurtenissen zijn die beschreven worden in
Op. In de zegel-, bazuin- en schaalvisioenen worden wel gebeurtenissen van eenzelfde soort
beschreven, maar niet telkens dezelfde gebeurtenissen. We moeten dus op zoek gaan naar een
indeling die beter past bij het boek Openbaring.
10.3.b

Indeling in een aantal delen

Op1:19 als drie-deling voor het boek
Vaak wordt bij commentaren over het boek Openbaring het vers in Op1:19 gebruikt om het
boek in te delen: ‘Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren.’ ‘Hetgeen je
gezien hebt’ wijst dan naar Op1:9-20, ‘wat is’ naar Op2-3 en ‘wat hierna zal gebeuren’ naar
Op4:1-22:5 (zie verder comm. Op1:19).45
43 G. Bornkamm, ‘Die Komposition der apokalyptischen Visionen in der Offenbarung Johannis,’ in: Studien zu Antike und
Urchristentum, (München, 1963), 297-208.
44 S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 8; Zie ook: W. Bousset, Die
Offenbarung Johannis, (Göttingen, 1966), 54, 96; J. Coccejus, Cognitationes de apoc. St. Joannis, (Lugd, 1668); W. Hendriksen,
More than Conquerors. An Interpretation of the Book of Revelation, (London, 1966), 16-23; U.B. Müller, Die Offenbarung des
Johannes, (Würzburg, 1984), 31.
45 R.J. van Meulen, De openbaring in het laatste bijbelboek, (Utrecht, 1948), 355; W. Scott, Exposition of the Revelation of Jesus
Christ, (London:Pickering and Inglis, 1920), 50-51; H.C. Voorhoeve, Beschouwing over de Openbaring, (Apeldoorn:Medema,
1969), 46, 71; A. Pohl, Die Offenbarung des Johannes, Vol.II, (WSB; Wuppertal:Brockhaus, 1974), 12, 17. En indirect: S.
Greydanus, De Openbaring des Heeren aan Johannes, (Amsterdam, 1925), v-x.
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De zeven zevens in Openbaring
De indeling van het boek Openbaring in zeven delen gaat reeds terug op Beda (†735n.Chr.).46
We geven hieronder een bijgewerkte versie van Beda weer, waarbij we zijn afwijkingen in de
indeling cursief plaatsen.47
Op1:1-3:22

De zeven gemeentes

Op6:1-8:1

De zeven zegels
• Wit paard – strijd
• Rossig paard - vrede weg, zwaard, slachten van elkaar
• Zwart paard - honger
• Vaal paard - dodenrijk – honger, zwarte dood en wilde dieren der aarde
• er is een breuk na vier zegels, de eerste 4 zijn paarden
• Witte gewaden voor de geslachten
• Aardbeving, zwarte zon, vallende sterren als vijgenboom
• Stilte en daarna zeven bazuinen

Op8:2-11:18

De zeven bazuinen
• Hagel en vuur, vermengd met bloed
• Berg in zee, derde deel van de zee bloed
• Ster als fakkel op de wateren, water Alsem
• Zon getroffen, maan en sterren verduisterd
• de wee, er is een breuk na de eerste 4 bazuinen
• Ster valt en sprinkhanen komen uit de afgrond, steken en duister.
• Vuur, rook en zwavel
• Het Koningschap

Op11:19-14:20

De zeven persoonlijkheden (Beda: De hemelse vrouw en de draak)
• De vrouw (Op12:1-2)
• De draak (Op12:3-4)
• Het mannelijke kind (Op12:5)
• De aartsengel Michael (Op12:7)
• De overrest (Op12:17)
• Het beest uit de zee (Op13:1-8)
• Het beest uit de aarde (Op13:11-18)

Op15:1-16:21
De zeven schalen (Beda: De zeven laatste plagen)
Beda: 15:1-17:18 • Gezwel bij mensen met merkteken
•
Zee als bloed
•
Wateren als bloed
•
Zon gaat fel branden
•
Duisternis en pijn
•
Opdrogen Eufraat, koningen van het oosten, geesten als kikvorsen
•
Aardbevingen en hagel en overwinning Babylon
Op17:1-20:15
De zeven oordelen (Beda: Het oordeel over de apocalyptische vrouw)
Beda: 18:1-20:15 • Het godsdienstige Babylon (Op17:1-18)
• Het politieke Babylon (Op18:1-24)
• De antichrist en de valse profeet (Op19:20)
• De antichristelijke naties (Op19:21)
• Gog en Magog (Op20:8-9)
• satan (Op20:10)
• De ongelovige doden (Op20:11-15)
Op21:1-22:21

De zeven nieuwe dingen (Beda: De vrouw en het Lam, het heilige Jeruzalem)
• De nieuwe hemel (Op21:1)
• De nieuwe aarde (Op21:1)
• De nieuwe stad (Op21:9-23)
• De nieuwe naties (Op21:24-27)
• De nieuwe rivier (Op22:1)
• De nieuwe boom (Op22:2)

46 K. Kretschmar, Die Offenbarung des Johannes. Die Geschichte ihrer Auslegung im 1. Jahrtausend, (Stuttgart, 1985), 121-122.
47 Zie verder voor een indeling in zeven delen: J. Willemze, De Openbaring van Johannes, (Groningen, 1924), 8-9.
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•

De nieuwe troon (Op22:3-5)

Baarslag heeft eveneens een indeling in zeven stukken. Hij laat elk laatste visioen meteen het
‘inleidingsvisioen’ op het volgende visioen zijn.48 Verder zegt hij:49
‘Men bedenke niet alleen, dat bij de Joden onder het O.T. het 7e jaar een sabbatsjaar was, maar
ook na 7 x 7 jaar het jubeljaar der vrijmaking aanbrak.’

Vier blokken van zeven
Alblas wijst er in zijn dissertatie op dat er een groot patroon van drie en vier in het boek
zichtbaar is. Daarbij noemt hij de volgende chiastische structuur binnen Op.50
7 brieven

3x ‘wie overwint’ (2:7,11,17)

4x ‘wie een oor heeft, die hore’ (2:29; 3:6,13,22).

7 zegels

4x een ruiter

3x zonder ruiter

7 bazuinen

4 bazuinen zonder ‘wee’

3 bazuinen met ‘wee’ (vgl. 8:13).

7 schalen

3x wordt de schaal ‘uitgegoten’ (Gr. eis)

4x wordt de schaal ergens ‘opgegoten’ (Gr. epi)

10.4

Thematische indeling

Andere uitleggers zoeken naar thematische hoofdlijnen en verbindingen in de compositie en het
motief.51 Ringnalda plaatst zodoende in zijn thematische indeling het koningschap van Christus
centraal:52
1:1-3

Inleiding

1:4-3:22

De uitoefening van Christus’ koningschap in Zijn kerk op aarde

4:1-21:2

De uitoefening van Christus’ koningschap in de wereld.

21:3-22:5

De voleinding van alle dingen.

22:6-21

Besluit

10.4.a

Centrische indeling

1:1-8

Proloog

1:9-3:22

De onvolmaakte gemeente

4:1-9:21

De eerste oordelen

10-15:4

Intermezzo

15:5-22:9

De volmaakte gemeente

22:10-21

10.4.b

Epiloog

De zeven onderbrekingen53

Op1:1-18
Op1:19-3:22

Voorwoord – ‘Wat je gezien hebt’
“Wat is”
Op2:1-7
Efeze
Op2:8-11
Smyrna
Op2:12-17
Pergamus
Op2:18-29
Thyatira

48 D.J. Baarslag, De open hemelpoort, (Baarn, 1947), 14. Zie eveneens voor zijn indeling: S. Alblas, De Ark van het Verbond in het
Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 17.
49 D.J. Baarslag, De open hemelpoort, (Baarn, 1947), 22.
50 S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 41.
51 J. Roloff, Die Offenbarung des Johannes, (Zürich, 1984), 24.
52 A. Ringalda, Het koningschap van Christus. Verklaring van de Openbaring van Johannes voor de gemeente, (Kampen, 1939), 8.
53 W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 39-41.
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Op3:1-6
Sardes
Op3:7-13
Filadelfia
Op3:14-22
Laodicea
“Wat nog geschieden moet”
Op4:1-5:14
De scene in de hemel
Op4:1-11
De troon in de hemel
Op5:1-14
Het Lam en het boek
Op6:1-8:2
De zeven zegels
Op6:1-8
De eerste vier zegels
Op6:1-2
Eerste zegel: Het witte paard
Op6:3-5
Tweede zegel: Het vuurrode paard
Op6:5-7
Derde zegel: Het zwarte paard
Op6:7-9
Vierde zegel: Het vale paard
Op6:9-8:2
De laatste drie zegels
Op6:9-11 Vijfde zegel: de zielen onder het altaar
Op6:12-17 Zesde zegel: De grote verwarring
Op7:1-17
Eerste Onderbreking: De verlosten uit Israël en de volkeren
Op7:1-8
De 144.000 verzegelden uit Israël
Op7:9-17
De grote volksmenigte
Op6:1-8:2
De zeven zegels (vervolg)
Op8:1-2
Zevende zegel: zeven engelen met zeven bazuinen
Op8:3-5
Tweede onderbreking: De voorbede in de hemel
Op8:6-11:18
De zeven engelen met de zeven bazuinen
Op8:6-13
De eerste vier bazuinen
Op8:7
De eerste bazuin: de aarde
Op8:8-9
De tweede bazuin: het meer
Op8:10-11 De derde bazuin: rivieren en waterbronnen
Op8:12
De vierde bazuin: Zon, maan en sterren
Op8:13-11:18
De laatste drie bazuinen (het drievoudige “Wee!”)
Op9:1-12 Vijfde bazuin (eerste “Wee!”): De sprinkhanen
Op9:13-21 Zesde bazuin (tweede “Wee!”): De engel aan de
Eufraat
Op10:1-11:13
Derde onderbreking
Op10
Het geopende boek
Op11:1-13
De twee getuigen
Op8:6-11:18
De zeven engelen met de zeven bazuinen (vervolg)
Op11:14-18
Zevende bazuin (derde “Wee!”): Aankondiging van het rijk van
Christus
Op11:19-15:4
Vierde onderbreking: De drie tekens in de hemel
Op11:19-12:17 Eerste teken: De vrouw en haar zoon
Op12:3-13:18
Tweede teken: De drie dieren
Op12:3-18 De draak
Op13:1-10 Het dier uit het water
Op13:11-1 Het dier uit de aarde
8
Op14:1-20
Subonderbreking: Zeven scene uit de grote verdrukking
Op11:19-15:4
Vierde onderbreking: De drie tekens in de hemel (vervolg)
Op15:1-4
Derde teken: De overwinnaar
Op15:5-16:21
De zeven schalen oftewel de laatste plagen
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Op16:1-9

Op16:13-16
Op15:5-16:21
Op17:1-19:10

Op19:11-21:8

Op22:6-21

11

Op21:9-22:5
Slotwoord

De eerste vier schalen
Op16:2
Eerste schaal: op de aarde
Op16:3
Tweede schaal: op het meer
Op16:4-7 Derde schaal: Op de rivieren en de waterbronnen
Op16:8-10 Vierde schaal: Op de zon
Op16:10-21
De laatste drie schalen
Op16:10-1 Vijfde schaal: Op de troon van het beest
2
Op16:12
Zesde schaal: Op de Eufraat
Vijfde onderbreking: Harmageddon
De zeven schalen oftewel de laatste plagen (vervolg)
Op16:17-21
Zevende schaal: in de lucht
Zesde Onderbreking: De valse en de ware bruid
Op17:1-8
Babylon, de grote hoer
Op18:1-19:5
Babylon, de grote stad
Op19:6-10
Het huwelijk van het Lam
De voleinding
Op19:11-20:6
Voor de duizend jaar
Op19:11-1 De verschijning van Christus
6
Op19:17-2 De oordelen van Christus
1
Op20:1-3 Het binden van de draak
Op20:4-6 Voleindiging van de eerste opstanding
Op20:7-21:8
Na de duizend jaar
Op20:7-10 Gog en Magog
Op20:11-1 De grote witte troon: Het oordeel over de doden
5
Op21:1-8 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Zevende onderbreking: De bruid van het Lam.

Vragen
1. Laat de aanwezigen uitzoeken welke bijbelteksten uit Openbaring afkomstig zijn en welke
niet. Hierbij is het leuk om ook een drietal teksten te nemen die geciteerd worden in
Openbaring.
2. Het is een leugen te geloven dat Openbaring ontoegankelijk is voor de christenen. Lees het
boek maar eens en onderstreep voor jezelf alles wat je begrijpt in dit boek.
3. Wat komt er bij je op bij het boek Openbaring?
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1:1-18 – Voorwoord: ‘Wat Johannes zag’
1

Vertaling

(1) Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren; en
Hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. (2) Deze heeft het woord van God
betuigd en het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij heeft gezien. (3) Gelukkig hij die leest en zij die de woorden
van de profetie horen en die bewaren wat daarin geschreven staat; want de tijd is nabij.
(4) Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en
van de zeven Geesten die voor zijn troon zijn, (5) en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden
en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed,
(6) en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht
tot in alle eeuwigheid! Amen. (7) Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken
hebben; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen. (8) Ik ben de alfa en de omega, zegt de
Heer, God, Hij die is en die was en die komt, de Almachtige.
(9) Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus, kwam
op het eiland dat Patmos heet, om het woord van God en het getuigenis van Jezus. (10) Ik kwam in de Geest op de
heerlijke dag, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, (11) die zei: ‘Wat u ziet, schrijf dat in een boek
en zend het aan de zeven gemeenten: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar
Filadelfia en naar Laodicea.’ (12) En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij sprak en toen ik mij had
omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaars; (13) en in het midden van de kandelaars iemand, de Zoon des mensen
gelijk, bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de borst omgord met een gouden gordel, (14) en zijn hoofd en haar als
witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam (15) en zijn voeten aan blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een
oven, en zijn stem als een gedruis van vele wateren. (16) En Hij had in zijn rechterhand zeven sterren en uit zijn mond
kwam een scherp, tweesnijdend zwaard, en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. (17) En toen ik Hem
zag, viel ik als dood aan zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: ‘Vrees niet, Ik ben de eerste en de
laatste, (18) en de levende; en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van
de dood en de hades. (19) Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren. (20) De verborgenheid van
de zeven sterren die u hebt gezien op mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaars: de zeven sterren zijn de engelen
van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten.’

2

Tekstvarianten

11

‘Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste’, (Gr. εγω ειμι το α και το ω ο προτος και ο εσχατος, [MT-Andreas]):
Deze tekst is later opgenomen in de Textus Receptus en zodoende in de SV terechtgekomen. Het wordt echter niet ondersteund
door oudere handschriften (א, A, C, MT-koine).

3

Vertaalvarianten

1
7

spoedig: of haastig, snel (Gr. tachos, vergelijk het Nederlandse woord voor snelheidsmeter: ‘tachometer’).
alle stammen van het land: of ‘alle geslachten van de aarde’, ‘alle stammen van de aarde’.

4

Grammatica

10
10
18

op de heerlijke dag: lett. ‘in de heerlijke dag.’
heerlijke dag: Nagenoeg alle vertalingen lezen hier ‘dag van de Heer’. Het woord ‘Heer’ (Gr. kuriakos) is hier een bijvoegelijk
naamwoord en kan hier daarom het beste vertaald worden als ‘heerlijke’.
Ik ben dood geweest: of: ‘ik werd dood’.

5

Structuur
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In Op1:8 worden dezelfde woorden gebruikt als in Op1:4. Zo wordt in 1:8 datgene afgesloten wat in 1:4 begonnen is.1

5.1

Parallellen tussen de proloog en epiloog

Deze proloog toont een opvallend parallel met de epiloog (Op22:16-20). We kunnen de volgende daarbij opsommen:
‘Johannes’ (Op1:1,4,9; Op22:8); ‘engel’ (Op1:1; Op22:6); ‘spoedig’ (Op1:1; Op22:6-7); ‘dienaren’ (Op1:1; Op22:6); ‘gelukkig de
lezer’ (Op1:3; Op22:7); ‘de tijd is nabij’ (Op1:3; Op22:10); ‘genade zij u’ (Op1:4; Op22:21); ‘alfa en omega’ (Op1:8; Op22:13);
‘geest’ (Op1:10; Op22:17); ‘sterren of engelen’ (Op1:16,20; Op22:16); ‘Johannes valt neer’ (Op1:17; Op22:8). Tevens vinden we er
ook enkele antisynthetische parallellen. In het begin van Openbaring spreekt de auteur van het boek en in 22:16 spreekt Degene die
achter de openbaring zelf staat; de Heer Jezus. Op1:3 wenst degene die dit boek leest en hoort een zegen toe, 22:18 vervloekt degene
die het niet wil lezen en horen. Hieronder plaatsen we enkele treffende overeenkomsten naast elkaar:
1:1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft 22:6 En hij zei tot mij: Deze woorden zijn getrouw en
gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet
waarachtig, en de Heer, de God van de geesten van de
gebeuren; en Hij heeft die door zijn engel gezonden en aan
profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn slaven te
zijn slaaf Johannes te kennen gegeven.
tonen wat spoedig moet gebeuren.
1:3

Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie 22:7 En zie, Ik kom spoedig. Gelukkig hij die de woorden van
horen en die bewaren wat daarin geschreven staat; want de
de profetie van dit boek bewaart.
tijd is nabij.
22:10 En hij zei tot mij: Verzegel de woorden van de
profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.
Zodoende eindigt het boek met datgene waarmee het als profetie begon. De proloog vormt daardoor samen met de epiloog een
inclusio, die het middenstuk (1:9-22:5) van het boek Openbaring insluit.

6
(1)

Commentaar

Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren; en Hij
heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven.
De openbaring waarover we lezen in dit boek, werd door God aan Jezus Christus gegeven.2 Het
is de ‘Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven.’ Het geschenk van de Vader aan
de Zoon. God de Vader heeft geen geheimen voor zijn Zoon. Als God al over Abraham zegt: ‘Zou
Ik voor Abraham verbergen wat Ik doe’ (Gn18:17), hoeveel te meer geldt zou dat dan voor zijn
geliefde Zoon gelden?
De reden waarom de Vader dat gedaan heeft is om zijn slaven te tonen wat er spoedig moet
gebeuren. In deze openbaring maakt Jezus Christus Gods plannen bekend aan de gelovigen.
Daarbij staan de christenen niet tegenover God als bruid, maar als knecht en slaaf van de Heer. Ze
moeten dan ook hun oren wijdt open maken voor datgene dat God hun zal vertellen. Maar al te vaak
hebben we deze woorden van God in het hokje ‘Moeilijk! Niet lezen!’ gestopt. De Heer zegt echter
duidelijk tegen zijn slaven dat ze dit boek moeten lezen en verkondigen (Op1:3). Het gaat immers
over zaken die zeer snel zullen gebeuren.
Zodoende heeft hij die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven.
We weten niet precies welke engel hiervoor ten dienst gesteld werd. Het is in ieder geval een van de
zesenzeventig engelen die we zullen ontmoeten in het boek Openbaring. En de enige engel die
daarbij met naam genoemd wordt is Michaël (Op12:7). Sommigen hebben gedacht dat Gabriël deze
engel is, omdat Gabriël vaker in de Bijbel openbaringen van God aan de mensen moet verkondigen
(cf. Dn8:16; 9:21; Lk1:19,26).
6.1

Excursus: Engelen in het boek Openbaring

Engelen hebben in het boek Openbaring een opvallend grote plaats. Toch krijgen ze nergens
een zelfstandige rol en staan ze in de schaduw van hun Meester. We kunnen de volgende engelen
onderscheiden:
(1) De engel die naar Johannes gestuurd wordt om hem de openbaring door te geven (Op1:1;
22:6,10,11,16);
1
2

S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 40.
Contra: H. Verweij, De Terugkeer van Jezus Christus naar de Openbaring van Johannes. Bevrijding van bezet gebied,
(Franeker:Wever, 1978), 37.
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(2) De engelen van de zeven gemeenten aan wie Johannes de zeven brieven adresseert
(Op2:1,8,12,18; 3:1,7,14);
(3) De vier engelen die de wind tegenhouden (Op7:1);
(4) De zeven engelen die elk op de bazuin blazen (Op8-9; 11:15):
(5) De zeven engelen die elk een schaal leegstorten op aarde (Op15-16). Eén van hen is
waarschijnlijk dezelfde als de engel die Johannes rondleidt en uitleg geeft (vgl. Op17:1,7;
19:9-10; 21:9,10,15,17; 22:1,8-9);
(6) De ‘engel van de wateren’ (Op16:5);
(7) De engelen die worden aangeduid als ‘sterk’ (Op5:2; 10; 18:21);
(8) De ‘engel van de afgrond’ (Op9:11), wat wijst op de satan;
(9) Diverse andere engelen waarover we zeer weinig gegevens hebben (Op5:11; 7:2-3,11; 8:3-5;
9:14-15; 12:7; 14:6,8,9,10,15,17,18; 18:1-2; 19:17; 20:1-3; 21:12), waarbij ook slechte
engelen worden inbegrepen (Op12:7,9).
Naast de engelen vinden we in Openbaring de nog niet nader aangeduide stemmen uit de hemel,
waarvan Johannes in het midden laat of het gaat om de stem van God of Christus dan wel van een
van de engelen (Op6:6; 9:13; 10:4,8; 14:13; 18:4; 19:5). De nadruk ligt in deze gevallen op de
woorden en niet op de persoon die deze woorden uitspreekt.
(2)

Deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij heeft gezien.
Vierenveertig keer zullen we in Op lezen dat Johannes iets zag. In geen ander bijbelboek wordt
daarbij zoveel nadruk gelegd op de goddelijke inspiratie van het boek zelf.3

(3)

Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat daarin geschreven staat; want de tijd
is nabij.
Johannes begint hier met de eerste van de zeven zaligprijzingen in het boek Openbaring (vgl.
Op1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7,14). Het woord ‘profetie’ vinden we zeven keer in dit boek
(Op1:3; 11:6; 19:10; 22:7,10,18-19). Profetie heeft niet alleen betrekking op gebeurtenissen die
plaatsvinden in de toekomst. Een profetie heeft ook een zeer grote betrekking op het heden.4 Dat
laatste is ook het geval bij het boek Openbaring. Hoewel het boek zich op de eindtijd richt heeft het
een duidelijke boodschap voor ons vandaag. Het is daarom voor christenen van belang om het boek
Openbaring niet te laten liggen tot de eindtijd, maar zich reeds nu al voor te bereiden op deze
vreselijke tijd. Dat laatste is dan ook de rede waarom we reeds nu al de openbaringen uit geweldige
boek in ons hart willen opnemen.
Dit bijbelboek hoort thuis in de gemeente, waar het voorgelezen wordt. Het hoort thuis in de
harten van Gods volk en niet in een oude saaie boekenkast (Op22:16). Daarbij moeten we echter
ook niet in het extreem gaan door enkel alleen nog maar in Openbaring te lezen of eruit te preken.
In de tijd dat dit boek werd geschreven konden de meeste mensen niet lezen. De schrijver heeft
daarom bij het schrijven van zijn boek rekening hiermee gehouden en zijn taalgebruik daarop
afgestemd – zoals ook het geval is in Js en Ez. Er is veelvuldig sprake van parallellisme,
herhalingen. Eén verhaal wordt twee keer verteld op verschillende manieren zodat het gezegde
goed tot de luisteraar kan doordringen.
6.2

Excursus: De zeven zaligprijzingen in het boek Openbaring

Op1:3

‘Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat daarin geschreven
staat; want de tijd is nabij.’

Op14:13

‘En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf: gelukkig de doden die in de Heer sterven, van nu
aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun arbeid; want hun werken volgen hen.’

Op16:15

‘Zie, Ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en

3
4

J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 9.
Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 27.
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men zijn schaamte niet ziet.’

(4)

Op19:9

‘En hij zei tot mij: Schrijf: gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot
mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.’

Op20:6

‘Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood geen
macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren.’

Op22:7

‘En zie, Ik kom spoedig. Gelukkig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart.’

Op22:14

‘Gelukkig zij die hun lange kleren wassen, opdat zij recht hebben op de boom van het leven en zij door de
poorten de stad binnengaan.’

Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van
de zeven Geesten die voor zijn troon zijn,
De Heer Jezus richt zich niet in eigen Persoon tot de
gemeentes, maar geeft zijn boodschap door via Johannes zijn
profeet. Ook in de zeven brieven in Op2 en 3 richt de Heer zich
via de bode aan de gemeente. Daarbij is het opvallend dat slechts
zeven gemeentes in Klein-Azië een boodschap van God
ontvangen. We weten immers dat er ook in Kolosse (Ko1:2),
Troas (Hd20:6) en Hiërapolis (Ko4:13) gemeentes waren.
Waarom werden enkel deze zeven gemeentes uitgekozen?
Tot heden is er geen bevredigend antwoord op deze vraag.
Wel mogen we aannemen dat deze gemeentes tussen de niet
specifiek genoemden plaatsen liggen, waardoor de boodschap
die Johannes neerschrijft in het boek Openbaring aan bij de
andere gemeentes gelezen zou worden.
Fig. 1: Johannes op Patmos
De eerste boodschap van Johannes aan de gemeentes is
‘genade en vrede van Hem die is en die was en die komt.’ Genade en vrede gaan daarbij hand in
hand. Er kan geen ware vrede zijn als er geen ware genade is. Waar de genade voorop gaat zal de
vrede volgen. De woorden ‘genade’ en ‘vrede’ waren in de nieuwtestamentische tijd gebruikelijke
begroetingen in Israël. Deze genade en vrede is echter niet hetzelfde als de genade van Piet in de
straat, of Jan op de hoek. Ze is van niemand minder afkomstig dan van Hem die is en die was en die
komen zal. Het gehele boek Openbaring is daarbij een uitwerking van dit ene thema: Hij komt!
Profetie en provocatie.5 We kunnen gerust zijn. Er is geen twijfel aan: de Heer komt! De hoogste
getuige daarvoor is God Zelf.
Daarnaast wordt God in het boek Openbaring diverse keren voorgesteld als Degene die is
(1:4,8; 4:8; 11:17; 16:5). Deze uitspraak herinnert meteen aan de naam Jahweh, waarmee God zich
voorstelt in het Oude Testament: Hij is Degene die er zijn zal (Ex3:14). Sommigen zien hier dan
ook een verwijzing naar de Drieëenheid: God de Vader die was en is, Christus die komt en de zeven
Geesten die voor de troon zijn. Door deze strikte scheiding gaat men er echter vanuit dat enkel God
de Vader op de voorgrond stond in het Oude Testament. Dat laatste is echter sterk te betwijfelen.
Het is daarom beter om ervan uit te gaan dat in het Oude Testament zowel God de Vader, God de
Zoon en God de Geest voorgesteld wordt als ‘God’ of ‘Jahweh’. In het Nieuwe Testament zal
echter pas volledig het geheim geopenbaard worden van de Drie-ene-God.
Dat uitleggers bij de ‘zeven geesten’ in dit vers gedacht hebben aan de heilige Geest, heeft
verschillende reden.6 We hoeven hieruit niet te concluderen dat er meer dan één heilige Geest is. De
5
6

H. Verweij, De Terugkeer van Jezus Christus naar de Openbaring van Johannes. Bevrijding van bezet gebied, (Franeker:Wever,
1978), 42.
L. Morris, The Revelation of St. John, (TNTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1984), 48; W.R. Newell, The Book of the Revelation,
(Chicago:Moody, 1935), 10-11; A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981), 420-21; R.L. Thomas,
Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, (Chicago:Moody, 1992), 67-68; G.R. Beasley-Murray, The Book of Revelation,
(NCBC; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 56; G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans,
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uitspraak wijst veelmeer op de verschillende facetten van die ene Geest. Zo lezen we in Js11:2 over
zulke diverse facetten die allemaal in verband gebracht worden met de Geest van de Heer: ‘de Geest
van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren.’
Brinkman verwijst bij deze tekst tevens naar de zeven namen van de heilige Geest in het Nieuwe
Testament:7 ‘de Geest van het leven’ (Rm8:2); ‘de Geest van het zoonschap’ (Rm8:15); ‘de Geest
van de belofte’ (Ef1:13); ‘de Geest van de kracht’ (2Tm1:7); ‘de Geest van de waarheid (Jh14:17)’,
‘de Geest van de wijsheid’ (Ef1:17); en ‘de Geest van de heerlijkheid’ (1Pt4:14). Een moeilijkheid
bij de uitleg dat deze ‘zeven geesten’ de heilige Geest representeren is het feit dat deze ‘zeven
geesten’ voor de troon staan en daardoor onderworpen lijken aan Degene die op de troon zit.
Andere zien daarom in de ‘zeven geesten’ een verwijzing naar de Joodse literatuur waarin
verklaard wordt dat de zeven geesten de zeven aartsengelen Michaël, Gabriël, Rafaël, Uriël, Raguël,
Sarakiël en Remiël zijn (cf. 1Hen20:1-8), die voortdurend voor Gods troon staan en uitgaan over de
gehele wereld (vgl. Op5:6).8 Een nadeel hierbij is dat hier wordt gesproken over de ‘geesten’ (Gr.
pneuma) en niet over ‘engelen’ (Gr. angelos).
De heilige Geest en zijn werk treedt in het boek Openbaring niet zo sterk op de voorgrond,
maar is ook niet afwezig. Zo vinden we de volgens verwijzingen naar de heilige Geest: vier keer
een verwijzing naar ‘de zeven geesten’ (Op1:4; 3:1; 4:5; 5:6); zeven keer de oproep om te horen
naar datgene dat de Geest zegt (Op2:7,11,17,29; 3:6,13,22) en twee andere vermeldingen naar de
Geest (Op14:13; 22:17). Sommige uitleggers zien ook in de uitdrukking ‘in de geest’ (Op1:10; 4:2;
17:3; 21:10) een verwijzing naar de heilige Geest. Dat is echter niet terecht.
(5)

en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem
die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed,
In dit vers vinden we verschillende titels voor de Heer Jezus. Drie van deze titels vinden hun
parallel in Ps89 waar gesproken wordt over koning David en zijn eeuwige koningschap (‘trouwe
Getuige’ (Ps89:37), ‘eerstgeborene’ en ‘overste van de koningen’ (89:27)).9
De trouwe Getuige – Christus is de getrouwe getuige, die niet bedrogen kan worden en ons niet
kan bedriegen. Het is interessant om te zien dat van het Griekse woord voor getuige (Gr. martys)
later het woord martelaar afgeleid werd. Een trouw getuige is iemand die bereid is voor zijn
getuigenis het martelaarschap te sterven wat met vele christenen dan ook daadwerkelijk gebeurde
(1Tm6:13; Op2:13).
De Eerstgeborene uit de doden – Hij is echter ook de Eerstgeborene uit de doden. Het begrip
‘uit de doden’ was in het Oude Testament nog niet bekend, omdat de Oude Testament gelovigen
geloofden dat alle doden tegelijk zouden opstaan.
De overste van de koningen – De titel ‘de Overste van de koningen van de aarde’ herinneren
aan de Messiaanse woorden in Ps89:28,38 en verwijzen naar de opstanding uit de dood en de
hemelvaart van Christus. Niet de Romeinse keizer had de hoogste autoriteit, maar Jezus Christus.
Door Hem hebben de koningen hun gezag; door Hem wordt hun macht beperkt.
Ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed – Ten slotte noemt Johannes de Heer Jezus
hier degene die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed. De Heer Jezus is
volgens het boek Openbaring Degene die door Zijn dood aan het kruis de wereld met God
verzoende. In Op1:5, 5:9; 7:14 en 12:11 wordt dan ook duidelijk gesproken over de verzoening
door het bloed van Christus. Zijn dood en opstanding worden in Op1:18 met nadruk genoemd. De
titel ‘Lam’ verwijst daarbij eveneens naar Zijn offerdood voor de zonden van de mensen.

7
8
9

1985), 24; G.K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999),
189.
L. Brinkman, Alles eens op een rij, De grote profetie over het Koninkrijk, (Zuidhorn:Bijbel Aktueel, 1996).
J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 314-19; R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT;
Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 70; D.E. Aune, Revelation 1-5, (WBC; Dallas:Word, 1997), 34.
R.L. Thomas, Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, (Chicago:Moody, 1992), 70.
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(6)

en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot
in alle eeuwigheid! Amen.
Letterlijk staat er ‘een koninkrijk’, alleen wordt hier niet een rijk bedoelt waarover Christus
regeren zal, maar een blik op het koningschap van de verlosten zelf (Op5:10; Lk22:29; 1Pt2:9). De
Heer geeft van Zijn deel aan ons. Een priester is iemand die in Gods tegenwoordigheid mag treden.
Dat is een zeer groot voorrecht. We zijn geroepen om voor God te treden en Hem te aanbidden
(1Pt2:5). Hebt u er eens over nagedacht, ofschoon wij christenen die niet van Levi afstammen,
mogen ons naar de Schrift priesters noemen. En wij mogen offers brengen van lof en dank.

(7)

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen van het
land zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen.
Ziet, Hij komt! Johannes zegt het zo zeker alsof hij het nu al met zijn ogen kan zien. De
uitspraak ‘zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht
aanheffen’, vinden we terug in Zc12:10. Daar zijn deze woorden gekenmerkt als Messiaanse tekst.
Bijna alle Joodse verklaarders, zoals bijvoorbeeld de rabbijnen Rashi, Radak en Ibn Ezra, zeggen
dat deze tekst duidelijk spreekt over de lijdende Messias die ze ‘zoon van Jozef’ noemen.
Nu kent de wereld Christus in allerlei begrippen en hoedanigheden: als de God van de
christenen, de stichter van het christendom, als een veroordeelde en geëxecuteerde rebel uit de
Oudheid, als een tragische idealist, een religieus genie, een Joodse rabbijn uit de periode van de
Tweede Tempel, een revolutionair of een superster.
Straks zal elk oog Hem echter zien. Nu leven nog in de tijd van het ‘horen’, maar dan leven we
in de tijd van het ‘zien’. De Heer zal dan voor ieder duidelijk zichtbaar verschijnen. Dit verwijst
niet naar de opname van de gemeente (cf. 1Th4:17), maar naar datgene wat de profeet Daniël al
aankondigde: ‘Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels,
als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven
naderen’ (Dn7:13). Het is hierbij opvallend dat ook Daniël, net als Johannes in dit vers, spreekt over
de wolk. In het Oude Testament vinden de verwijzing naar de wolk als een verwijs naar God
tegenwoordigheid (Ex33:20).
De wolk uit de geschiedenis van de uittocht van de woestijnreis was het zichtbare teken van wat
de rabbijnen de shechina noemden. De wolk symboliseert daarbij Gods aanwezigheid (Ex19:9;
34.5, Lv16:2; Dt4:11; 31:15). Een woord, dat niet in de Bijbel voorkomt maar ontleent is van het
Hebreeuwse woord shélan (bet. ‘wonen’, ‘verkeren’; Ex25:8; 29:45). Zoals de shechina neerdaalde
en in de tabernakel en in de tempel kwam wonen, daalde de heilige Geest neer en om in de
gemeente wonen (Hd2:2).
Johannes wijst nu in het boek Openbaring meteen naar de wolk die zichtbaar zal zijn bij
Christus’ wederkomt. Hiermee begint en eindigt hij zijn boek.
Allen zullen Hem zien, ‘degenen die Hem doorstoken hebben’, wat natuurlijk niet alleen
verwijst naar de vier Romeinse soldaten (Jh19:23), maar naar het volk Israël (Zc12:10-14) of
breder: naar de vijanden van de Messias (Ps2).10 Op dezelfde wijze zoals Johannes letterlijke de
doorsteking van de Heer had gezien (Jh19:34), zal de hele wereld Hem zien die doorstoken werd.
Dan zullen ‘alle geslachten op aarde rouw bedrijven over Hem.’ Het gelovige Israël en alle andere
volkeren zullen treuren en klagen over alles wat de voorvaderen de Messias hebben aangedaan.11

(8)

Ik ben de alfa en de omega, zegt de Heer, God, Hij die is en die
was en die komt, de Almachtige.
De omega staat hier niet voluit geschreven maar
wordt aangegeven als Ω, opvallend is tevens dat de
omega, evenals de naam ‘Christus’, de getalwaarde
10 G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans, 1985), 28.
11 J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 44; R.L. Thomas, Revelation 1-7: An Exegetical Commentary,
(Chicago:Moody, 1992), 78-79.

Fig. 2: De alfa en omega; begin en einde
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800 heeft. Deze titel ‘alfa en omega’ zijn een kenmerkend voor het boek Openbaring (Op1:17-18;
2:8; 3:14; 4:8; 11:17; 22:13). God is de Eerste en de Laatste behalve Hem is er geen God (Js44:6).
In Js41:27 wordt daarbij de Messias als eerste genoemd. Christus is de enige reden om te bestaan.
Hij is de alfa en de omega!
Dat wordt niet maar door zo iemand uitgesproken, maar door de Heer persoonlijk. Slechts twee
keer in het boek Openbaring wordt de Heer God sprekend ingevoerd (Op1:8; 21:5-8). Hier is het
God de Heer die dit zegt, terwijl we in het laatste hoofdstuk van dit boek hetzelfde lezen over de
Here Jezus Christus (Op22:13). God de Heer is de in het Oude Testament geopenbaarde Jahweh
Elohim. Door Zichzelf aan te duiden met deze woorden stelt Hij Zich voor als de Schepper van
hemel en aarde en de soevereine Heer over de geschiedenis. Ook in het ‘eeuwig
evangelie’ (Op14:7) wordt dit aspect van God als Schepper benadrukt.
Hij zal komen! Christus zal komen, Hij is de door de Israëlieten verwachtte Messias (Mt11:3;
Jh4:25). En hij is ook de almachtige. De titel ‘almachtige’ vinden we negen keer in Openbaring
(1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22), terwijl het verder enkel nog in 2Ko6:18 in het
Nieuwe Testament wordt gebruikt.
(9)

Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus, kwam op het
eiland dat Patmos heet, om het woord van God en het getuigenis van Jezus.
Hier vinden we de eerste van drie keer dat de schrijver Johannes in de ‘ik-vorm’ iets zegt
(Op1:9; 21:2; 22:8). De brieven aan de zeven gemeenten spreken alle van een bepaalde mate van
verdrukking en daarom kan Johannes ook nu schrijven: ‘uw broeder en deelgenoot in de
verdrukking.’ Hij was een broeder en mededeelgenoot in de verdrukking. Ieder die met God
rekening houdt, heeft lijden te verwachten (Jh16:33; 1Pt2:19). Kon God daar niets aan doen?
Waarom vierde het onrecht hoogtij? Deze en vele andere vragen zal Johannes zich waarschijnlijk
wel eens gesteld hebben. Maar zo zeker als er verdrukking was, stond voor de gelovigen eveneens
vast dat zij deelgenoten in het koninkrijk waren.
Johannes was wegens zijn prediking verbannen (v9). In opdracht van keizer Domitianus hadden
soldaten de oude Johannes in Efeze gevangen genomen en naar het eiland Patmos verbant.12 Dit
eiland deed dienst als verbanningsoord in de tijd van Johannes. Patmos is een kleine bergachtig,
bebost eiland met een oppervlakte van ongeveer 40km2. Het neemt plaats tussen vijftig andere
eilanden in de Egeïsche Zee en ligt ongeveer 60km zuidwestelijk van Milet. Zo bevond Johannes
zich in het centrum van de wereld en was hij toch geïsoleerd.
Johannes was achttien maanden op dit eiland en werd volgens de kerkvader Eusebius
vrijgelaten onder keizer Nerva (96-98n.Chr.).13 Volgens Victorinus werd Johannes, ondanks zijn
hoge leeftijd, gedwongen om in de bergen te werken.
Nu is Patmos niet alleen een klein Grieks eiland vlak voor de kust van Turkije, maar het is ook
een heilig eiland: zo is dat vastgelegd in de grondwet van Griekenland. Tegenwoordig wordt op het
eiland nog de spelonk aangewezen, waarin de apostel, gewoond zou hebben. Op de berg van
Patmos is tevens een klooster gebouwd, het Johannes-klooster, dat de herinnering levend houdt aan
wat er aan het einde van de eerste eeuw op dat kleine eiland daar gebeurde. Overal zijn er iconen te
zien van de heilige Johannes en verder vindt men daarnaast talrijke iconen van Prochorus en van
Christus zelf en uiteraard grote en kleine kapelletjes.

(10)

Ik kwam in de Geest op de heerlijke dag, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin,
Johannes werd vervuld met de heilige Geest op de heerlijke dag. Nagenoeg alle Nederlandse
vertalingen lezen hier ‘dag van de Heer’.
Hier lijkt de benaming ‘dag des Heren’ echter niet te verwijzen naar de toekomstige dag van de
Heer, zoals deze in de profetieën van het Oude Testament en in de andere nieuwtestamentische
12 I.T. Beckwith, The Apocalypse of John, (New York:Macmillan, 1922), 434-35; J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ,
(Scottdale:Herald, 1971), 49; J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966), 41
13 A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981), 424.
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plaatsen gebruikt wordt.14 Het Grieks maakt dit duidelijk door hier te spreken over de kuriaké
hémera, wat we letterlijk kunnen vertalen met de ‘heerlijke dag’ (vgl. ELB). 15 Het woord kuriaké is
hierbij immers een bijvoeglijk naamwoord. Deze woorden bevatten dus geen eschatologische
uitdrukking. De meeste uitleggers denken zodoende hier terecht aan de opstandingsdag van
Christus.16 Johannes wijst zodoende niet naar de toekomst, maar naar de eerste dag van de week.
Op deze dag van de opstanding hoorde Johannes achter zich een luide stem. Het is hier niet de
stem van de goede herder (Jh10:11,14), maar de stem van de richter (Op1:12-17). Wij zouden in
onze tijd zeggen: ‘zo hard als een luidspreker, die voluit staat.’
We weten dat de bazuin samenhangt met Godsopenbaring. De bazuin zegt: Opgelet! God gaat
aan het werk! Toen God Zich voor het volk Israël openbaarde op de Sinaï, schalde daar een zeer
sterke bazuin (Ex19:16). op de berg Sinaï toonde de Heer Zich aan het volk, daar werd Hij
openbaar, zoals ook eens Christus openbaar zal worden. De profeet Zefanja, profeteerde over de
dag des Heren en grote oordelen, noemt deze ‘een dag van de bazuin’ (Zf1:16). De bazuin luidt de
overwinning van God op de anti-machten in en ook daarom worden de zwaarste oordelen uit het
boek Openbaring telkens begonnen met het blazen van bazuinen. De bazuin opende ook het
Israëlitische Jubeljaar, het jaar van de vrijheid en de teruggave (Lv25:9-10) en de bazuin zal ook het
eeuwige Jubeljaar voor de gehele wereld openen (Mt24:31).
De luide stem die Johannes nu hoort is echter nog niet de laatste bazuin die Johannes hoort,
maar wijst er wel al naar vooruit. Christus komt! Hier zijn we echter nog niet toe aan het
vooruitkijken. Eerst moet de profeet achteruit kijken en ziet hij hoe de Heer Jezus denkt en handelt
met de gemeente.
(11)

die zei: ‘Wat u ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten: naar Efeze, naar Smyrna, naar
Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.’
Opnieuw sprak de Heer hoorbaar
tot Johannes. Het was al weer
tientallen jaren geleden dat de Heer
Jezus zich na Zijn opstanding aan
zijn apostelen en ook aan Johannes
openbaarde. Alles wat Christus
daarbij zou tonen aan zijn
dienstknecht moest opgeschreven
worden in een boek. Deze opdracht
zullen we nog elf keer tegenkomen in
dit boek (Op1:19; 2:1,8,12,18;
3:1,7,14; 14:13; 19:9; 21:5).
Doordat Johannes datgene wat
hij zag opschreef, diende de
Openbaring niet alleen om Johannes
persoonlijk te bemoedigen, maar ook
14 Contra: H. Verweij, De Terugkeer van Jezus Christus naar de Openbaring van Johannes. Bevrijding van bezet gebied,
(Franeker:Wever, 1978), 29-30, 45; E.W. Bullinger, The Apocalypse or ‘The Day of the Lord’, (London:Eyre and Spottiswodde,
z.j.), 152; J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966), 42; J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ,
(Scottdale:Herald, 1971), 324.
15 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 153.
16 L. Morris, The Revelation of St. John, (TNTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1984), 51; W.R. Newell, The Book of the Revelation,
(Chicago:Moody, 1935), 24; A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981), 424-25; R.H. Mounce, The
Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 76; G.R. Beasley-Murray, The Book of Revelation, (NCBC; Grand
Rapids:Eerdmans, 1983), 65; D.E. Aune, Revelation 1-5, (WBC; Dallas:Word, 1997), 84; G.E. Ladd, A Commentary on the
Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans, 1985), 31; G.K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text,
(NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999), 203-204; R.T. Beckwith en W. Stott, This is The Day: The Biblical Doctrine of the
Christian Sabbath in its Jewish and Early Christian Setting, Fig.
(Greenwood:Attic,
1978); in
W.J.
Ouweneel, Das Buch der
3: De zeven gemeentes
Klein-Azië
Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 153.
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om verder te geven en anderen te bemoedigen. Hier vinden we dan ook de eerste van twaalf bevelen
om iets op te schrijven. De openbaringen van God zijn immers niet alleen voor iemand alleen, maar
voor de hele gemeente. Al dat mag gebruikt worden tot opbouw van Gods huis. ‘Want aan een ieder
wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen’ (1Ko12:7). Daarom staat er ook
aan het einde van elk brief die Johannes aan een gemeente moet schrijven (Op2-3) de oproep: ‘Wie
een oor heeft, luister wat de Geest de gemeenten te zeggen heeft.’ God wil niet alleen de enkeling
bereiken, maar de gehele gemeente op aarde, wereldwijd.
De zeven gemeenten waaraan Johannes zich richt lagen, in de volgorde zoals hier genoemd, aan
een grote Romeinse weg. Zo lagen deze zeven gemeenten lagen in de eerste eeuw in een klein
gebied dat als het cultuurcentrum van de antieke wereld beschouwd kan worden.17 De weg ging
vanaf Efeze naar Smyrna en liep dan noordelijk verder naar Pergamon. Vervolgens ging hij vanaf
Pergamon naar Thyratira, Sardes en Filadelfia en dan weer zuidelijk in de richting van de Laodicea.
In deze volgorde krijgen ze ook, ieder afzonderlijk een brief van Christus.
(12)

En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij sprak en toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden
kandelaars;
Het eerste wat Johannes ziet zijn dus de zeven gemeenten. "Zijn" zeven gemeenten. Zijn
geliefden. Maar hij ziet ze nu niet met zijn eigen bezorgde hart. Nee, hij ziet ze in de Geest. Daarom
ziet hij ze als kandelaren. Dragers van licht. Licht hebben we nodig in de duisternis, we zijn het
Licht van de wereld. Hij ziet hun uitstraling. De afstraling van Jezus Christus.
En hij ziet dat de kandelaren van goud zijn. Goud was het edelmetaal dat gebruikt werd voor
de voorwerpen in het heilige en heilige der heiligen in tabernakel en tempel. De kandelaar en het
verzoendeksel waren van louter goud. De tafel, het reukofferaltaar en de ark waren overtrokken
met louter goud. Alles wat gezien werd In Gods tegenwoordigheid was van goud. Omdat de dingen
in Gods tegenwoordigheid veranderd worden naar Zijn beeld (Ex29:43; Nm16:38; 2Ko3:18).
Zeven is het getal van de volheid. En het eerste wat Jezus openbaart is de volheid van Zijn
gemeente. Dat is Zijn pronkstuk. Zijn nieuwe schepping. Dat is het hoofddoel van de
wereldgeschiedenis. Dat wordt straks aan de wereld geopenbaard (2Th1:10).
De kandelaar zal later in elk van de zeven zendbrieven aan de zeven gemeenten genoemd
worden, als een reflectie naar deze openbaring van Jezus die als Mensenzoon in priesterlijk gewaad
verscheen.

(13)

en in het midden van de kandelaars iemand, de Zoon des mensen gelijk, bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de
borst omgord met een gouden gordel,
De Heer Jezus verschijnt hier als een
hogepriester die zorg draagt voor Gods huis. Hij staat
te midden van de zeven kandelaren; temidden van de
tempel van God; de gemeente. Terwijl Johannes niet
meer tussen de zeven kandelaren kon wandelen,
omdat hij verbannen was, ziet hij nu duidelijk hoe
de Heer Jezus zelf tussen de kandelaren wandelt.
Terwijl Johannes absent is, is de Heer Jezus present.
De hogepriester controleert daarbij de toestand
van de kandelaren en hersteld deze (Ex30:7;
Lv24:1-4). Hij verschijnt daarbij in macht en
Fig. 4: De mensenzoon tussen de kandelaren
majesteit. Christus moest eerst Zelf aan de ziener
verschijnen, wilde Johannes de ontzaglijke visioenen van de oordelen kunnen verdragen en later te

17 H. Verweij, De Terugkeer van Jezus Christus naar de Openbaring van Johannes. Bevrijding van bezet gebied, (Franeker:Wever,
1978), 39.
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boek kunnen stellen! Jezus Christus wordt nu niet meer gezien als het kindje in Bethlehem, of de
lijdende Knecht met de doornenkroon, Hij is de Heer in heerlijkheid.
In Daniël 7:13 worden dezelfde kentekens genoemd zoals we hier beschreven vinden. Maar
alleen lezen we daar niet over de Zoon des Mensen, maar over de Oude van Dagen. Openbaring
begint echter niet met God de Vader zoals dat gebeurde bij de profeten in het Oude Testament, maar
met de verheerlijkte Zoon (Mt8:20). Wat Johannes ziet, is zo indrukwekkend dat hij ‘als dood voor
Zijn voeten valt’ (Op1:17). Zonder dat het met zoveel woorden gezegd wordt, staat Christus vanaf
het begin op het niveau van God Zelf. Hij is niet lager in positie dan de God van Israël. Hij draagt
de goddelijke ‘Naam’ Ik ben (Op1:17; 2:23; 22:16) evenals God die draagt (Op1:8; 21:6). De
goddelijke titel ‘de Eerste en de Laatste’ (Op1:17) betrekt Christus direct op de ene God van Israël
(Js44:7). Christus heeft dezelfde functie als God: Hij neemt de positie van rechter in die in het Oude
Testament aan God was voorbehouden (Op22:12-13).
Christus wordt ons in dit hoofdstuk en verderop in het boek op allerlei wijzen getekend: als ‘de
getrouwe getuige’, ‘de eerstgeborene uit de doden’ en ‘de overste van de koningen van de
aarde’ (Op1:5), als koning en priester (Op1:12-16), als Heer over de gemeente (Op1:12,16,20), als
‘de eerste en de laatste en de levende’ (Op1:17-18), als degene die met ‘de sleutel van David’
beslist over toelating tot Gods Koninkrijk (Op3:7), als de bruidegom van de gemeente (Op19:6-9),
als strijder (Op2:16; 19:11-21) en als rechter (Op22:12). Veel van deze functies deelt Hij met God
de Vader.
In de beschrijving van de heerlijkheid des Heren, zien we zowel priesterlijke als koninklijke
aspecten. Het lange kleed herinnerd aan het kleed van de hogepriester (Ex28:2); het woord wordt in
de Septuaginta (Zc3:4) alleen voor dit kleed gebruikt. Ook had de hogepriester de taak om rechter te
(Ex28:30).
Hieraan kun je de koning herkennen. Een koning die 'recht van hart' is, draagt een gouden
gordel rond de borst met ere. De Here Jezus is de Rechtvaardige Koning. Volgens Flavius Josephus
was de gordel van de hogepriester goud-doorweekt (Ex39:29) en werd deze ook om de borst
gedragen (Ez44:18). Ook in het boek Daniël vinden we de Heer al met deze gouden gordel om Zijn
borst (Dn10:5). Ook engelen dragen in dit boek deze borstgordel (Op15:6).
(14)

en zijn hoofd en haar als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam
De sneeuwwitte haren wijzen niet op hoge ouderdom, want God is eeuwig en zonder leeftijd.
Daniëls uitdrukking: ‘Oude van Dagen’ (Dn7:9) wijst evenmin op een bejaarde, maar beeldt de
eeuwigheid, de wijsheid en de waardigheid van de Mensenzoon uit. Het wijst op zijn waardigheid
oftewel reinheid, op zijn eeuwigheid (Lv19:32; Sp16:31; 20:29). De kleur wit duidt daarbij speciaal
de vlekkeloosheid en reinheid uit die Christus verdient.
Zijn ogen waren als een vuurvlam, om alles te doorzoeken en dat wat niet deugt, te verbranden.
Niets kan voor het vuur verborgen blijven (Op2:18; vgl. Dn10:6).

(15)

en zijn voeten aan blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een oven, en zijn stem als een gedruis van vele wateren.
Koper werd in de oudheid voornamelijk gevonden op het eiland Cyprus.
Koper is volgens de meeste uitleggers typologisch een beeld van de rechtvaardigheid Gods die
op aarde zichtbaar maakt wie God voor de zondaar is.18 De gelovige bezit in Christus een
rechtvaardigheid die door het vuur beproeft word en gebleven is, net zoals dat het geval is bij het
koper dat onbeschadigd uit het vuur komt. We kunnen daarbij denken aan het vermogen van koper
om een vuurproef te doorstaan (Nu16:36-40). Het wijst op Gods onveranderlijke, rechtvaardige en
heilige toorn geopenbaard tegenover de zonde; zijn heilig oordeel. Zoals we kunnen zien in het
bronzen altaar en de koperen slang (Nu21:6-9).

18 H. Rossier, Betrachtungen über das I. un II. Buch der Könige, (Neustadt:Ernst-Paulus Verlag, 1961), 74; A. Remmers, Biblische
Bilder und Symbole Lexicon, (Hückeswagen:CSV, 2001), 51.
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Deze typologie kan zeker gezien worden bij de Heer Jezus. Ook wijzen zijn voeten op de
wandel in de verzoekingen, en op de voeten waarmee Hij de goddelozen zal vertrappen (Ml4:3).19
In het gloeien van een oven kunnen we een verwijs zien naar het bronzen altaar dat voor de
tempel in Jeruzalem stond.
En Zijn stem was als het ruisen van een waterval, een symbool van kracht waarmee Hij het
oordeel uitspreken zal. Als Christus Zijn stem gaat verheffen dan moet alles zwijgen. Hoe vaak zal
Johannes zich hieraan terug herinnert hebben later, toen hij aan de oevers van de zee stond op dit
rotsachtige eiland Patmos.
(16)

En Hij had in zijn rechterhand zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard, en zijn gezicht
was zoals de zon schijnt in haar kracht.
De sterren zijn hemelslichamen die ‘s nachts hun licht op de aarde stralen, ze zijn een beeld van
de boodschappers in de gemeente (Op1:20). Niemand kan deze sterren uit Christus’ hand rukken
(Jh10:28-29).
Nadat Johannes de sterren heeft gezien, komt uit Zijn mond kwam een tweesnijdend zwaard
(Js11:4; Op2:12,16; 19:15,21). Het Grieks gebruikt hier een ander woord voor zwaard dan normaal.
Het gaat hier om een zwaar en lang zwaard, dat veel vernietigen kan. Het zwaard wordt in de
Schrift vaak gezien als een beeld van de scherpte van Gods woord (Hb4:12; Ef6:17). Het komt dan
ook uit Christus’ mond. Hij beoordeeld de gemeenten vanwege dat woord, ja ze kenden het woord,
en nu werd er gekeken hoe ze ernaar geleefd hebben. Later zal Hij met hetzelfde zwaard ook de
wereld richten.
Zijn aangezicht was zoals de zon in haar kracht glansde (Mt17:2; Hd26:13; Op10:1). De zon
van de heerlijkheid Christus zal eens opgaan (Ml3:20vv.). In 2Pt1:19 wordt Christus de Morgenster
genoemd (Op2:28; 22:16). Een Morgenster verschijnt vlak voor de ochtend, wanneer het het koudst
en donkerst is. Op het zwartste moment van de wereld zal Christus op een geweldige manier
verschijnen. Hij zal het kwaad aan het licht brengen met Zijn licht van de waarheid en Zijn beloofde
beloning meenemen. In het Oude Testament wordt het opgaan van de zon vaak gebruik als symbool
voor de overwinning op de vijanden (Ri5:31; 2Sm23:4; Sp4:18)

(17)

En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: ‘Vrees niet, Ik ben de
eerste en de laatste,
We zien bij Johannes deze verschijnselen bij de openbaring van God zoals we die ook zien bij
andere dienstknechten (Js6:5; Ez1:28; 3:23; 43:3; 44:4; Dn8:17; 10:8,15-17). Zo is Daniël na zulk
een ervaring helemaal ontsteld en schrijft hij: ‘van nu af bestaat geen kracht in mij, en geen adem is
in mij overgebleven’ (Dn10:17). Ook de geliefde discipel kon dit licht niet verdragen en ook hij
bezweek voor de majesteit en de kracht waarin de overwinnende Christus aan hem verscheen. Maar
dan komt de Heer opnieuw tot Daniël en legt hij ook op Johannes zijn rechterhand, de zegende hand
en zegt Hij: ‘Vrees niet’ (Op1:17; Dn10:19). De gelovige hoeft niet te vrezen. Alles wat de
gemeente verder getoond en gezegd zal worden, wat haar ook overkomen zal, hoe zwaar de strijd
ook zal zijn, niets kan haar beroven van de genade en de vrede die komt. God is immers
betrouwbaar! En dat geeft vertrouwen voor de toekomst.
God is immers de Alfa en Omega, de eerste en laatste. Dat geldt voor God in het algemeen
(Js41:4; 44:6) en dus ook voor God de Zoon, Jezus Christus. Het draait in deze geschiedenis daarbij
om Hem. Buiten Hem is er geen andere weg tot redding. Hij is het begin en einde. Met deze
woorden bemoedigde de profeet Jesaja vroeger de ballingen en bemoedigd Johannes de gemeenten.

19 Vgl. W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 157.
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(18)

en de levende; en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van de dood en de
hades.
Christus is de levende. Het was zijn eigen wil om te sterven voor uw en mijn zonden. zodat
iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwige leven heeft. Want God heeft zijn
Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld door Hem te veroordelen, maar om de wereld door
Hem te behouden (Jh3:16).
Hij was dood, maar nu weer levend tot in alle eeuwigheid. Er bestond geen enkel feit meer om
de dood en de hel te vrezen. Hij had er zelfs de sleutels van! De ‘hades’ wijst naar de plaats waar de
doden zijn: het dodenrijk; terwijl de ‘dood’ op de toestand wijst waarin de doden zijn: dood.
Christus heeft van beide bereiken de sleutels. De dood en het dodenrijk waren door Hem
overwonnen. Door deze woorden kunnen we er bijna niet meer aan ontkomen om in dit visioen de
Heer Jezus Christus als Zoon van de Mensen aan te zien (Op1:13). Christus is Degene die niet
alleen het leven heeft, maar die de Levende is, Hij heeft wel de diepte van de dood gekend, maar de
dood en het dodenrijk konden Hem niet vasthouden.

(19)

Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren.
Vaak wordt bij commentaren over het boek Openbaring het vers in Op1:19 gebruikt om het
boek in te delen: ‘Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren.’ ‘Hetgeen je
gezien hebt’ wijst dan naar Op1:9-20, ‘wat is’ naar Op2-3 en ‘wat hierna zal gebeuren’ naar
Op4:1-22:5.20
Toch is hier verdeeldheid over bij de uitleggers. Zo zegt Caird dat deze woorden betrekking
kunnen hebben op het geheel van Johannes’ visioen.21 Zo verwijzen bijvoorbeeld de zeven brieven
als vermaning of vertroosting naar toekomstige gebeurtenissen, terwijl de latere hoofdstukken niet
alleen verwijzen naar datgene dat hierna zal gebeuren, maar ook veel taferelen bevatten die
terugwijzen naar gebeurtenissen uit het verleden. Ook van Unnik gaat in deze richting en schrijft dat
het gebruikelijk was in de hellenistische wereld om een profetie net zo aan te duiden als in
Op1:19.22
Als we echter de zeven plaatsen bekijken waar de uitdrukking ‘wat je gezien hebt’ in voorkomt
vinden we deze woordcombinatie op verschillende plaatsen (Op1:20; 17:8,12,15-16,18). Uit het
verband van deze verzen is volgens Alblas duidelijk dat ‘wat je gezien hebt’ niet verwijst naar het
gehele boek Openbaring, maar alleen naar het direct voorafgaande gedeelte (i.c. Op1:16; 17:3b-6).23
Gezien deze betekenis daarbij, ligt het ‘t meest voor de hand om ook in Op1:19 deze uitdrukking te
laten terugslaan op het voorafgaande en niet op het toekomstige (vgl. LXX:Js48:6; Dn2:41,43).
Tevens kunnen we hier n og aan toevoegen dat bijvoorbeeld de vermaningen en vertroostingen
verwijzen naar de toekomst of het verleden, waar uitgesproken worden in de tijd ‘die is’. We
moeten daardoor een onderscheid maken tussen de profetie en de profetie-in-de-profetie. Deze
laatste verbindt juist de profetie met God heilsplan, maar veranderd niets aan de plaatsbepaling van
de profetie. Praktisch gezien moet zodoende onze beoordeling over de Heer Jezus verder gaan naar
de toekomst en niet enkel blijven stilstaan bij het heden of verleden.

(20)

De verborgenheid van de zeven sterren die u hebt gezien op mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaars: de zeven
sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten.’
De zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten. Iedere kandelaar is een gemeente van de Heer
Jezus. Het is een deel van de grote wereldwijde gemeente die samen de bruid is, maar het is ook een
zelfstandig geheel. Het zijn degene die in duistere tijden, als de lichten van het getuigenis gedempt
20 R.J. van Meulen, De openbaring in het laatste bijbelboek, (Utrecht, 1948), 355; W. Scott, Exposition of the Revelation of Jesus
Christ, (London:Pickering and Inglis, 1920), 50-51; H.C. Voorhoeve, Beschouwing over de Openbaring, (Apeldoorn:Medema,
1969), 46, 71; A. Pohl, Die Offenbarung des Johannes, Vol.II, (WSB; Wuppertal:Brockhaus, 1974), 12, 17. En indirect: S.
Greydanus, De Openbaring des Heeren aan Johannes, (Amsterdam, 1925), v-x.
21 G.B. Carid, The Revelation of St. John the Divine, (London, 1984), 26.
22 W.C. van Unnik, ‘A Formula describing Prophecy,’ New Testament Studies 9 (1962/3): 86-94.
23 S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 43-44.
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zijn en zelfs uitgeblazen zijn de bijzondere verantwoordelijkheid hebben om hemels licht op aarde
uit te stralen.
De zeven sterren verwijzen naar de zeven engelen.24 In het Nieuwe Testament wordt het woord
‘engel’ (of: ‘bode’) hoofdzakelijk gebruikt voor een hemelse boodschapper (behalve in Lk7:24;
9:52 en Jk2:25). Het is moeilijk aan te nemen, dat Johannes een brief aan engelen moest schrijven,
daarbij komt ook nog het feit dat hij deze openbaring door een engel geopenbaard kreeg (Op1:1).
We kunnen hier het beste denken aan een verantwoordelijke in de gemeente (Hg1:13; Ml2:7).25 Het
is opvallend dat in het Joodse denken de voorbidder van de gemeente, die in de gemeente de
verlangens voor Gods aangezicht bracht, ook aangeduid werd met het woord ‘bode’.

7

Vragen
1. Welke dingen doet de Heer Jezus voor ons vandaag?
2. Wie is de Heer Jezus voor u?
3. Lees Op1:12-18 nog eens langzaam. Welke drie zaken die de Heer Jezus doet, vindt je zeer
belangrijk?
4. Wat betekent het voor de gemeente om licht te zijn? Wat zou de gemeente helpen om meer
licht te zijn?
5. Wat leer je hier over de Heer Jezus?
6. Hoe heeft Johannes zich in dit hoofdstuk gedragen?
7. Welke parallellen vindt je in dit hoofdstuk met andere Bijbelboeken?

24 Zo letterlijk: H.B. Swete, The Apocalypse of St. John, (London:Macmillan and Co., 1907), 22; J.B. Smith, A Revelation of Jesus
Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 57-58; G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans, 1985),
35; G.K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999), 217.
25 R.L. Thomas, Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, (Chicago:Moody, 1992), 116-19
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2:1-7 – De zendbrief aan Efeze
1

Vertaling

2

Structuur

(1) Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het
midden van de zeven gouden kandelaars wandelt: (2) Ik weet uw werken en uw arbeid en uw volharding en dat u de
bozen niet kunt verdragen; en u hebt op de proef gesteld hen die zeggen dat zij apostelen zijn en het niet zijn, en hebt hen
leugenaars bevonden; (3) en u hebt volharding en hebt verdragen terwille van mijn naam en u bent niet moe geworden. (4)
Maar Ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. (5) Bedenk dan waarvan u afgevallen bent en bekeer u en doe
de eerste werken. Maar zo niet, Ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. (6)
Maar dit hebt u, dat u de werken van de Nicolaieten haat, die ook Ik haat. (7) Wie een oor heeft, laat hij horen wat de
Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, die zal Ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God
is.

Smyrna, de middelste uit de eerst groep van drie, toont ons een overeenstemming met Filadelfia, de middelste uit de laatste groep
(Op2:9; 3:9; 2:10; 3:11). Wel komt Smyrna in een verzoeking van tien dagen terecht, terwijl Filadelfia bewaart wordt voor ‘het uur
der verzoeking’. Efeze en Sardes geven ons op het eerste gezicht een tevreden indruk, maar van beide is de Heer ontmoedigd (Op2:1;
2:1; 2:5; 3:3; 2:6; 3:4).

2.1

De algemene opbouw van de zeven brieven in Op2-3

De algemene opbouw van deze zeven kleine brieven is voor elke brief gelijkaardig. Het herinnert tevens aan Am1-2.1
• De opdracht: ‘De engel van de gemeente in x schrijf’
• Het karakter van Christus: ‘Dit zegt degene die...’
• De beoordeling: ‘Ik weet...’ (5x ‘ik ken jullie werken’)
• De vermaning: ‘Maar ik heb tegen jullie dat...’ (behalve bij Smyrna en Filasdelfia)
• De vertroosting: verschillende bemoedigingen
• De oproep: ‘Wie een oor heeft...’
• De belofte van de overwinnaar: ‘Wie overwint...’ (4x ‘die zal ik geven’).

Gemeente

Christus
karakter

Beoordeling

Vermaning

Vertroosting

Overwinnaar

Efeze
(Op2:1-7)

Zeven sterren in
rechterhand,
wandelende tussen
kandelaars.

Werken, arbeid,
volharding, boze niet
verdragen, valse
apostelen niet erkend.

Eerste liefde verlaten,
gedenk, bekeer u, doe
eerste werken, anders
uw kandelaar weg.

Haten van Nikolaïetenwerken.

Eten van boom van
levens in paradijs.

Eerste en Laatste, dood
geweest, weer levend.

Verdrukking en
armoede, lastering van
valse Joden uit
synagoge van satan.

–

Vrees niet voor lijden,
duivel werpt van u in
gevangenis, tien dagen
verdrukking, wees
trouw tot dood, Ik geef
levenskrans.

Geen enkele schade van
tweede dood.

Scherpe zwaard.

Uw woonplaats: bij
satanstroon, vasthouden
aan Naam, geloof in Mij
niet verloochend.

Leer Bileam:
afgodenoffer eten en
hoereren, leer
Nikolaïeten, bekeer u,
anders strijd tegen hen.

–

Verborgen manna, witte
steen met nieuwe naam.

Smyrna
(Op2:8-11)

Pergamus
(Op2:12-17)

Thyatira
(Op2:18-29)

Zoon van God, ogen en
voeten.

Werken, liefde, geloof,
dienst, volharding,
laatste werken

Izebel: noemt profetes,
leert en verleidt.
Oordeel: tijd voor
bekering, verdrukking,
haar kinderen gedood.

Vasthouden tot Ik kom.

Regeren, morgenster
ontvangen

Sardis
(Op3:1-6)

Heeft zeven Geesten en
zeven sterren.

Werken, hebt Naam te
leven, maar bent dood.

Wordt waakzaam,
versterk overige, werken
niet volkomen, gedenk,
bewaar, bekeer u, kom

Enkelen met nietbevlekte kleren.

Bekleed met witte
kleren, naam niet uit
levensboek, zal zijn
naam belijden voor mijn

1

G.R. Beasley-Murray, The Book of Revelation, (NCBC; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 72.
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als dief als u niet waakt .

Filadelfia
(Op3:7-12)

Laodicea
(Op3:13-22)

3
3.1

(1)

Heilige, Waarachtige,
met sleutel van David:
openen en sluiten.

Amen, de Trouwe,
waarachtige Getuige,
Begin van de schepping
Gods.

Werken, kleine kracht,
geef u open deur, hebt
Mijn woord bewaard,
Naam niet verloochend.

–

Werken zijn lauw.

Spuug u uit mijn mond,
Ik tuchtig wie Ik liefheb,
Koop van Mij: goud,
kleren, ogenzalf, Wees
ijverig, bekeer u.

●
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Vader en engelen.
Uit satans synagoge
Pilaar in de tempel, die
zullen er komen, buigen
niet weer uitgaat, op
en erkennen, Ik bewaar
hem naam van God,
u voor verzoekingsuur,
Jeruzalem, Mijn nieuwe
kom spoedig, houd wat
naam.
je hebt.
Kom bij hem binnen,
samen maaltijd houden

Met Mij op Mijn troon.

Commentaar
De brief aan de gemeente in Efeze (2:1-7)

Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het
midden van de zeven gouden kandelaars wandelt:
Johannes krijgt van de Heer Jezus de
opdracht om zeven brieven te sturen aan
zeven gemeentes. In Op2-3 vinden we deze
brieven. De schrijver en afzender is echter
niet de Bruidegom, die zich richt tot zijn
bruid die Hij liefheeft. Nee, we zien hierin
duidelijk de beoordeling van de christenen
voor de beoordelingstroon van Christus.
Voordat God het komende oordeel over de
wereld openbaart, wijst Hij er indirect op dat
het oordeel reeds nu al begint bij het huis
Gods (1Pt4:17). We moeten niet de fout
Fig. 5: De zeven gemeenten in Klein-Azie
maken om ons niet meer aangesproken te
voelen bij iedere zendbrief omdat deze toch niet aan ons gericht is. De zeven brieven worden niet
elk apart naar de gemeente gestuurd waaraan ze gericht zijn, maar naar alle zeven tezamen met de
rest van het boek (Op1:11). Zolang de gemeente namelijk op de aarde is heeft ze dezelfde
verantwoordelijkheden als deze zeven gemeentes. Het is net zoals een leraar die zijn leerlingen een
toets heeft laten schrijven en hun nu één-voor-één naar voren roept. De leerlingen spitsen hun oren
bij alles wat de leraar zegt. Niet omdat het hun werk is dat besproken wordt, maar omdat ze
herkennen kunnen wat de leraar belangrijk vindt. Zo vinden we dan ook in deze zendbrieven een
spiegel van Gods woord aan ons. ‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze.’
Bij de vraag wie of wat ‘de engel van de gemeente’ is kan men denken aan (1) hemelse engelen
die over een gemeente waken; (2) de oudsten van de gemeente; of (3) een door God gezonden
boodschapper of profeet die de brieven in de gemeentes voorleest (2Kr36:16; vgl. Hg1:13). Zelf
denk ik dat we hier het beste het woord ‘engel’ met ‘boodschapper’ kunnen vertalen en moeten
denken aan een persoon die tot taak had de verboden informatie die Johannes aan de gemeentes
schreef te verkondigen in de gemeente.
We vinden hier de eerste woorden aan de gemeente te Efeze: ‘Dit zegt Hij die de zeven sterren
in zijn rechterhand houdt, die in het midden van de zeven gouden kandelaars wandelt.’ In Op1:13
bevond zich de Mensenzoon in het midden van de kandelaren; hier ‘wandelt’ Hij in hun midden en
observeert en beproefd hen. In Op1:16 had Hij de zeven sterren in zijn hand; hier houdt Hij ze vast
met kracht en autoriteit om de gemeente voor de totale ondergang te bewaren.
Maar het beeld dat hier genoemd wordt, wijst niet alleen terug naar Op1, maar staat ook nauw
in verbinding, met het karakter van de gemeente. Zo zegt de Heer bijvoorbeeld tot de getuigenisloze
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gemeente te Laodicea dat Hij de trouwe getuige is. Hier, bij de gemeente te Efeze, houdt de Heer de
sterren (dat is de gemeente, Op1:20) in zijn hand, terwijl de gemeente de eerste liefde reeds verlaten
heeft (Op2:4).
3.2

Excursus: De stad Efeze

3.2.a Vorming van de stad
Efeze ligt aan de westkust van klein-Azië en is
ook meteen de hoofdstad van dit land. Het had
200.000 tot 500.000 inwoners en drie tempels. In
17n.Chr., het jaar van de aardbeving der twaalf
steden in Lydië, had er een zware aardbeving
plaatsgevonden. Daarvan was de stad hersteld,
zodat ze in het jaar 98v.Chr. de titel ‘vrij stad’
kreeg. In de eerste eeuw na Christus werd Efeze
zodoende het centrum van de Romeinse provincie
Azië.
3.2.b Godsdienstig metropool
Efeze was naast Rome en Jeruzalem het
Fig. 6: Ruines te Efeze
grootste godsdienstige metropool. In Efeze stond
de beroemde tempel van de godin Artemis de dochter van de afgod Zeus. De Romeinen noemde
haar Diana, terwijl de Grieken haar Artemis noemde. Men gaat er vaak vanuit dat de priesteressen
van haar tempel dienst deden als tempelprostituee.2 Deze gedachte wordt echter door geen enkele
historicus of inscriptie in de oudheid genoemd. Dat is verbazingwekkend als we beseffen dat er
4000 Latijnse en Griekse inscripties rondom Efeze zijn gevonden.3 Deze godin werd zowel door
Romeinen als Grieken vereerd en wordt op munten gepresenteerd als de godin van de jacht.4 De
vaak gehoorde gedachte dat Artemis een vruchtbaarheidsgodin was, wordt door Oster zelfs een
grote blunder genoemd!5 Of Oster gelijk heeft weten we nog niet, in ieder geval is het van belang
voor de uitlegger om niet teveel in Artemis te willen zien en haar niet gelijk te stellen met Demeter,
de Griekse moedergodin, of Afrodite, de godin van de liefde.
De tempel van Artemis bevond zich twee kilometer buiten de stad en was vier zo groot als het
Parthenon in Athene. In de tempel van deze godin bevond zich een beeld van haar dat gemaakt was
van een meteoriet.6 De secretaris van Efeze wijst hier naar met de woorden: ‘het beeld, dat uit de
hemel is gevallen’ (Hd19:35). Het tempelgebouw werd gerekend tot de zeven wereldwonderen. Het
was geheel uit marmer gebouwd en had een oppervlakte van ongeveer 140x70m. Het dak werd door
20m. hoge marmeren zuilen gedragen. Dit verklaart dan ook waarom er tweehonderd jaar aan de
tempel gebouwd werd. De tempel werd echter in het jaar 262n.Chr. door de Romeinen verwoest.
Ook bevond zich in Efeze een tempel voor keizer Domitian.
2

3

4
5
6

R. Clark Kroeger en C. Clark Kroeger, I Suffer not a Woman: Rethinking 1 Timothy 2:11-15 in Light of Ancient Evidence, (Grand
Rapids:Baker, 1992), 70, 98; S. Gritz, Paul, Women Teachers, and the Mother Goddess at Ephesus: A Study of 1 Timothy 2:9-15
in Light of the Religious and Cultural Milieu of the First Century, (London:University Press, 1991), 39-40 die zich baseert op
C.M. Cobern, New Archeological Discoveries, (New York: Funk & Wagnalls, 1917), 465.
S.M. Baugh, ‘Cult Prostitution in New Testament Ephesus: A Reappraisal,’ Journal of Evangelical Theological Society 42.3
(sept. 1999): 449, 453-457; Vgl. H. Wankel, Die Inschriften von Ephesos, (Bonn, 1979–84); D. Knibbe, ‘Via Sacra Ephesiaca:
New Aspects of the Cult of Artemis Ephesia,’ EPHESOS: Metropolis of Asia, red. H. Koester, (Valley Forge:Trinity, 1995),
141–155; H. Thür, ‘The Processional Way in Ephesos as a Place of Cult and Burial,’ EPHESOS: Metropolis of Asia, red. H.
Koester, (Valley Forge:Trinity, 1995), 157–187; G.M. Rogers, The Sacred Identity of Ephesos, (Londen:Routledge, 1991).
S.M. Baugh, ‘Cult Prostitution in New Testament Ephesus: A Reappraisal,’ Journal of Evangelical Theological Society 42.3
(sept. 1999): 452.
R. Oster, ‘The Ephesian Artemis as an Opponent of Early Christianity,’ Jahrbuch fur Antike und Christentum 19 (1976): 28.
G.L. Borchert, ‘Ephesus,’ International Standard Bible Encyclopedia, Vol.II, (Grand Rapids:Eerdmans, 1982): 115-117.
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Politieke en economische ontwikkelingen

Fig. 7: Theater in Efeze

Politiek gezien bleef Efeze een zeer belangrijke
stad en had ze een grote religieuze invloed
(Hd19:35). De meeste bewoners waren Grieken en er
waren ook veel Joden (Hd18:19-24; 19:1,17,34). De
stad zelf bezat een levendige haven in Klein-Azië en
lag aan een belangrijke handelsstraat. Ze was in het
bezit van een bloeiende houthandel. De handelaren
kochten in Efeze boomstammen die drijvend naar
hun verder bestemming vervoerd werden.
De bloeiende economische periode was op het
einde van de eerste eeuw net achter de rug en haar
haven verloor aan beduiding. Het theater in Efeze,
dat tegenwoordig nog bestaat, kon 25.000 personen

bevatten.
3.2.d De gemeente te Efeze
Het is opvallend, welke grote en karakteristieke rol deze gemeente in de vroegere geschiedenis
speelde. We vinden in de Bijbel een tijdsbeschrijving van ongeveer vijftig jaar (51-96n.Chr.) voor
deze gemeente, die beschreven is in acht boeken in het Nieuwe Testament. De auteurs Lukas (Hd),
Paulus (Ef, 1Tm, 2Tm) en Johannes (1Jh, 2Jh, 3Jh, Op) hebben ongeveer twintig hoofdstukken over
Efeze geschreven. Zodoende is Efeze het omvangrijkste beeld van een gemeente dat ons in het
Nieuwe Testament wordt gepresenteerd. De gemeente werd zelf ‘het licht van Azië’ genoemd en in
menig opzicht is deze gemeente een voorbeeld voor veel andere gemeenten.
We weten uit Hd2:9 dat er mensen uit Azië aanwezig waren, deze zouden in principe het
evangelie verkondigt kunnen hebben in Efeze. Paulus bezoekt rond 54n.Chr. Efeze op zijn tweede
zendingsreis als hij van Korinthe naar Syrië gaat. Hij werkt er ongeveer twee jaar lang (Hd19). Gaat
in Efeze in de synagoge en spreekt met de Israëlieten. Daarbij laat hij er Aquila en Priscilla in Efeze
achter (Hd18:19-20,26). Naderhand gebruikt God Apollos in Efeze. Daarna bezoekt Paulus Efeze
opnieuw gedurende drie jaar (Hd20:31); deze dienst brengt veel vruchten en wonderen voort
(Hd19:10-12, 18-19). Zo groeit het Woord van de Heer en neemt het evangelie de overhand
(Hd19:20). De apostel krijgt daardoor veel verzet en moet met de wilden dieren in Efeze vechten
(1Ko15:32; 2Ko1:8). Daarna blijft hij tot aan Pinksteren in Efeze, omdat hem een deur geopend is
(1Ko16:8-9). Vervolgens lezen we van de opstand door de zilversmid Demetrius (Hd19:35-41).
Hierdoor verlaat Paulus Efeze. Aan de oudsten hield hij een belangrijke afscheidsrede (Hd20) met
de waarschuwing voor het verval (Hd20:29). De Bijbel zegt ons daarna niets meer erover of hij nog
eens is teruggegaan naar Efeze (Hd20:17-38).
Wel schreef Paulus aan deze gemeente nog de belangrijkste brief over de principes van de
gemeente Gods (1Tm). In Efeze werkte Timotheüs later (1Tm1:3) waaraan de apostel zijn laatste
brief aan Timotheüs schreef. Hierin is al sprake van verval in leer en relatie met de apostel
(1Tm1:3-4; 2Tm1:15; 2:19-21; 3:1-5; 4:1-5). Dit wordt ook duidelijk uit het feit dat Paulus
Tychicus vanuit Rome naar Efeze stuurt (2Tm4:12). Ten slotte richt de Heer Jezus de eerste van de
zeven brieven aan de gemeente aan Efeze (Op2:1).
(2)

Ik weet uw werken en uw arbeid en uw volharding en dat u de bozen niet kunt verdragen; en u hebt op de proef gesteld
hen die zeggen dat zij apostelen zijn en het niet zijn, en hebt hen leugenaars bevonden;
De Heer kent de werken, arbeid en volharding van de heiligen. Hij weet alles. We vinden dan
ook in elk van de zeven zendbrieven de uitdrukking ‘Ik weet’ (2:2,9,13,19; 3:1,8,15). Hij kent de
werken, arbeid en volharding. In 1Th1:3 was er reeds sprake van de werken van het geloof,

39

●

Openbaring / 2:1-7 – De zendbrief aan Efeze

bemoediging in de liefde en het volharden in de hoop. Hier vinden we de verdere toevoegingen
niet.7
Zelfs in die gemeente waar Timotheüs, Paulus en Johannes gediend hadden, was het satan
gelukt om dwaalleraars in het midden van de gemeente te krijgen. Maar Efeze had de bozen
geweerd. Het was een gemeente die nauwkeurig op haar houding lette. Het hen op de proef gesteld
‘die zeggen dat zij apostelen zijn en het niet zijn’ en ze had hen ontmaskerd als leugenaars. Ze kan
ons in dat opzicht een goed voorbeeld zijn voor de gemeente van vandaag.
(3)

en u hebt volharding en hebt verdragen terwille van mijn naam en u bent niet moe geworden.

(4)

Maar Ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten.
In veel opzichten is deze gemeente een voorbeeld voor anderen. Ze verwerpt de leer van de
Nikolaïeten, een sekte die de gemeente tracht te overheersen. Toch is het niet genoeg om alleen het
kwade te haten. Men dient God en elkander lief te hebben zonder daarin te verslappen. De eerste
liefde moet wakker blijven. Ik denk daarbij niet meteen aan de liefde die we meteen na onze
bekering voor de Heer hadden, maar aan de tijd van ons christen zijn waarin deze liefde het hoogst
was. Het woord ‘eerst’ kan namelijk wijzen op een chronologisch- als kwaliteitsaspect. Deze eerste
hoogste liefde is niet te vervangen. Ze is iedere dag nieuw. Ze wordt vaak aangevallen maar ze blijft
standvastig. De apostel Paulus schreef in zijn brief aan de Efeze ongeveer twintig keer over deze
liefde.
Deze liefde werd verlaten door de gemeente. Wat zijn al je inspanningen in de dienst voor de
Heer op zulk moment nog waard? Weten we nog wel wat de eerste liefde is? Het is niet goed om
hier te snel overheen te lezen en ons enkel te concentreren op de nieuwsgierigheden van het boek
Openbaring. We moeten God niet alleen leren kennen met ons hoofd, maar ook met ons hart.
Zonder liefde voor de Heer wordt de waarheid nooit ten volste zichtbaar. Neem je eens de tijd om
Christus lief te hebben. Dat heeft vaak meer zegen als alles andere. Volgens de kerkvader Ignatius
(†115n.Chr.) heeft de gemeente te Efeze aan deze oproep gehoorzaamd.

(5)

Bedenk dan waarvan u afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, Ik kom tot u en zal uw
kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.
De Heer laat zijn gemeente niet in de steek, maar bemoedigt haar door advies te geven hoe ze
weer opnieuw terug kan komen tot deze eerste liefde. ‘Bedenk dan waarvan u afgevallen bent en
bekeer u en doe de eerste werken.’ De gehele mens moet zich opnieuw tot God keren.
Indien de heiligen daaraan geen gehoor geven, zal de fakkel van het getuigenis zal worden
weggenomen. De kandelaar, die Gods licht verspreidt, is een kenteken van alle gemeentes. Als de
Heer deze kandelaar wegneemt, zal echter niet de gemeente verdwijnen, maar wel haar lichtbron.
Beiden zijn echter even erg. Een gemeente die geen licht meer geeft, leeft immers niet meer. Zo zijn
er vele gebieden op deze aarde, waar niet meer de christenen het voor het zeggen hebben, maar
andere mensen.

(6)

Maar dit hebt u, dat u de werken van de Nicolaieten haat, die ook Ik haat.
De gelovigen in Efeze haten de werken van de Nikolaïeten. We vinden de Nikolaïeten later ook
nog in de gemeente te Pergamus (v15). Wie de Nikolaïeten precies waren is moeilijk te ontdekken.
We kunnen denken aan de betekenis van hun naam ‘overwinnaars van het volk’. Dat wijst erop dat
het mensen waren die over het volk wilden heersen alsof ze het voor het zeggen hadden. Volgens de
kerkvader Irenaeus (115-202n.Chr.) was de diaken Nikolaus in Hd6 een valse gelovige die later van
het geloof de rug toedraaide en de gemeente verleidde.8 Irenaeus noemde hem de oprichter van de
sekte. Net als Judas Iskariot wordt hij daarom als laatste genoemd in de opsomming (vgl. Mt10:4).
7
8

W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 166.
Irenaeus, Tegen de Ketters I.24.3.
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Volgens Irenaeus zou de seksualiteit een dodelijke strik hebben gevormd voor Nikolaus. ‘We
moeten het vlees verachten’, zou Nikolaus hebben gezegd. Deze sekte zou volgens de overleving
voortgeduurd hebben tot in de derde eeuw na Christus.
(7)

Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, die zal Ik te eten geven van de boom
van het leven die in het paradijs van God is.
Geen boek in de Bijbel legt meer nadruk op het luisteren naar God, dan het boek Openbaring.
Telkens als deze brieven aan de gelovigen worden voorgelezen, spreekt de heilige Geest. Ze hebben
immers geleerd om hun oren open te houden voor datgene dat de Heer hen wil zeggen. In de eerste
drie brieven aan de gemeentes roept de Heer de gehele gemeente ertoe op om op Hem te horen. In
de laatste vier gemeentes richt Hij zich enkel nog tot bepaalde groepen die Zijn waarheid
vastgehouden hebben. Hoor gemeente! Luister naar uw Heer! Hoe veel mogen we leren van het
volk Israël dat niet luisterde naar de Heer en in vreselijke verdrukkingen daardoor kwam. Ook zij
kregen te horen: ‘Hoor Israël!’ (Dt6:3). Als we echter geen oren meer hebben voor de stem van de
heilige Geest, moeten we ons niet verwonderen dat we geen hemelse vreugde meer in ons leven
kennen. Laten we daarom horen wat de Geest tot de gemeentes zegt.
‘Wie overwint, die zal Ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God
is.’ De beloftes die de Heer aan de gemeentes geeft herinneren ons aan Gn2-3: wat Adam en Eva
verloren, werd door Christus teruggewonnen.9 Degene die overwint zal de Heer te eten geven van
de boom van het leven. In het Joodse denken wordt de boom van het leven gezien als een beeld van
de wijsheid (Sp3:18; 11:30; 13:12; 15:4), in de apocriefen als een metafoor voor de redding of het
eeuwige leven.10 Deze boom staat dan niet meer in het hof van Eden (Gn2:9), maar in het paradijs
Gods (Op22:2,14).
De woorden ‘wie overwint’ vinden we zeven keer in de zendbrieven en later bij het visioen van
het nieuwe Jeruzalem (2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7). Nergens in de zeven brieven wordt echter
concreet aangeduid wat met overwinnen bedoeld wordt. Dat blijkt pas in het vervolg van het boek
vanaf Op12. We kunnen overwinnen omschrijven als ‘trouw de goede plaats innemen in de
eschatologische strijd’. In Op13 lijken de gelovigen verslagen en gedood te zijn, maar op diverse
andere plaatsen in Op ziet Johannes gelovigen als overwinnaars. In Op7:9-17 (de grote menigte die
deelt in de overwinning van het Lam), in Op14:1-5 en in Op15:2. Het gedeelte in Op14:1-5 gaat
over het Lam en zijn leger zoals ze zich opstellen tegenover de anti-christelijke machten die in het
voorafgaande gedeelte beschreven zijn (Op13). De gelovigen overwinnen op dezelfde wijze als het
Lam, namelijk door hun leven prijs te geven als getrouwe getuigen van God. Hun overwinning is
een voortzetting van zijn getuigenis, zodat gezegd kan worden dat zij overwinnen ‘door het bloed
van het Lam’ (Op12:11). Het tegendeel van deze overwinnaars zijn de meelopers, mensen die alleen
een mond-bekentenis hebben en niet werkelijk uit God leven.

4

Vragen
1. Leg eens alle zeven zendingsbrieven naast elkaar en noteer de overeenkomsten en
verschillen. Ontdek je bepaalde structuren in de brieven?
2. Wat weet je over de gemeente in Efeze, Smyrna, Pergamus en Thyatira?

9 A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981), 432.
10 Zie voor dit laatste: 1 Henoch 25:5; 3 Henoch 23:18; Testament van Levi 18:11; Testament van Jakob 7:24; Openbaring van
Mozes 28:4; Openbaring van Elia 5:6.

41

●

Openbaring / 2:8-11 – Zendbrief aan Smyrna

2:8-11 – Zendbrief aan Smyrna
1

Vertaling

(8) En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend
geworden: (9) Ik weet uw verdrukking en uw armoede - maar u bent rijk -, en de laster van hen die zeggen dat zij Joden
zijn en het niet zijn, maar een synagoge van de satan. (10) Vrees niets van wat u zult lijden. Zie, de duivel zal
sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u op de proef gesteld wordt, en u zult een verdrukking hebben van tien
dagen. Wees trouw tot de dood, en Ik zal u de krans van het leven geven. (11) Wie een oor heeft, laat hij horen wat de
Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal geenszins van de tweede dood schade lijden.

2

Vertaalvarianten

8

en weer leeft: Lett. ‘en leefde’.

3

Structuur

Zie de opmerkingen bij de zendbrief aan Efeze.

4
(8)

Commentaar

En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend
geworden:
De gemeente in Smyrna is een goed voorbeeld van een christelijke gemeente in de verdrukking.
De gelovigen worden getroost met de belofte van de opstanding uit de dood en het eeuwige leven.
Aan hen wordt de Heer niet voorgesteld als de Zoon des mensen (Op1:13), maar als de Zoon Gods,
die over het huis Gods gezet is (Hb3:2,6). Hij is degen die dood is geweest en leeft. De dood lijkt
sterker als alles andere, maar onze Heer is sterker als de dood.
4.1

Excursus: De stad Smyrna

Smyrna (bet. ‘mirre’) was een havenstad met
200.000 inwoners en is gelijk aan het huidige Izmir in
Turkije. De plaats werd vroeger de kroon van Azië
genoemd, want ze was de mooiste stad in klein-Azië
en bezat een rijke academisch centrum voor
wetenschappen en medicijn. Ook had de stad een
straat uit goud waarvan op beide einden een tempel
stond.
Aangezien Smyrna later in de Romeinse oorlogen
steeds bij de overwinnaren behoorden, werd de
verering van de keizer zeer groot in deze stad.
Zodoende werd vijftig jaar na de dood van de apostel
Fig. 8: Ruines te Smyrna
Johannes, de 86-jarige Polycarpus (70-156n.Chr.) de
oudste van de gemeente te Smyrna verbrand, wegens weigering de keizer te aanbidden.
(9)

Ik weet uw verdrukking en uw armoede - maar u bent rijk -, en de laster van
hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar een synagoge
van de satan.
De Heer kent de verdrukking van de gelovigen in Smyrna.
Ze werden gelasterd door Joden die zeiden dat deze Joodse en

Fig. 9: Synagoge te Sardis
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heidense christenen niet bij het volk van God hoorden. De christenen worden immers het meest
door die mensen vervolgt, die zeggen dat ze de ware dienaars en leraars van God zijn. De lasteraars
zeggen echter dat zij Joden zijn, maar ze zijn het niet. Ze geven God geen eer (bet. ‘Juda’), want
een ware Jood is iemand die bij het volk van God hoort (Rm2:29).1 Het was satan echter niet alleen
gelukt, om enkele lasteraars op de christenen af te sturen, maar ook om een synagoge op te richten
in deze stad. Uit deze hoek viel hij de christenen aan.
(10)

Vrees niets van wat u zult lijden. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u op de proef gesteld
wordt, en u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot de dood, en Ik zal u de krans van het
leven geven.
De gelovigen moesten echter niet vrezen van wat ze zouden lijden. ‘De duivel zal sommigen
van u in de gevangenis werpen, opdat u op de proef gesteld wordt en u zult een verdrukking hebben
van tien dagen.’ Veel uitleggers denken bij deze ‘verdrukking van tien dagen’ aan de
christenvervolgingen in de tweede en derde eeuw. Vooral de vervolgingen door de keizers Decius
(249-251n.Chr.), Valerianus (257-258n.Chr.) en Diokletianus (303-313n.Chr.) worden hier
genoemd. De verdrukking van Diokletian vindt de meeste aanhang, omdat deze tien jaar duurde.
Maar ook vroegere vervolgingen zoals die onder Marc Aurel (167-177n.Chr.) en Septimus Severus
(200-210n.Chr.) duurden tien jaar. Anderen dachten bij de ‘tien dagen’ aan tien Romeinse keizers:
Nero (54n.Chr.), Domitianus (81n.Chr.), Trajanus (98n.Chr.), Hadrianus (117n.Chr.), Septimus
Severus (193n.Chr.), Maximinus (235n.Chr.), Decius (249n.Chr.), Valerianus (254n.Chr.),
Aurelianus (270n.Chr.) en Diocletianus (284n.Chr.).2 Een kritiek op deze uitleg is dat op het einde
van de eerste eeuw al twee vervolgingen voorbij waren. Een duidelijke aanwijzing voor de periode
blijft echter moeilijk. Misschien moeten we gewoon denken aan een letterlijke verdrukking van tien
dagen die de gemeente doormaakte, maar waarvan wij tegenwoordig niets meer weten.3 In ieder
geval heeft de verdrukking een duidelijk begin en einde. God blijft alles beheren. Hij is steeds met
de zijnen, ook al is het maar tien dagen of zelfs één dag.
De gelovigen worden vervolgens opgeroepen om trouw te zijn tot de dood. Dat wil zeggen:
eeuwig trouw in zijn dienst, zelfs al zouden we om zijn naam het risico lopen gedood te worden of
zelfs worden gedood. Als de gelovige deze overwinning haalt, zal hij de kroon van het leven
ontvangen.
Deze krans is niet de ‘gave van het eeuwige leven’, maar een beloning die de gelovigen op het
einde zullen krijgen (1Ko9:25; Fp4:1; 1Th2:19; 2Tm4:8; Jk1:12).4 Het is dan ook geen
koningskroon, maar een krans die de sporter na zijn overwinning als prijs ontving. Van kransen
waren in Smyrna goed op de hoogte; de stad werd zelfs vanwege haar schoonheid de ‘krans van
Klein Azië genoemd’. Er werden namelijk geregeld wedstrijden gehouden, spelen op de landdag ter
ere van de keizer. De Grieken decoreerden daarbij hun sporthelden met een lauwerkrans. De krans
sprak van overwinning, van vitaliteit en superioriteit. Zo zal de Heer zal ons in de toekomst de
heerlijkheid van de trouwen in Smyrna tonen.

(11)

Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal geenszins van de tweede dood
schade lijden.
Want de dood is een verslagen verslagen vijand. En daar kunnen we van op aan, want dit zegt
Hij die dood geweest is en levend geworden is. Allen in het boek Openbaring wordt deze
uitdrukking 'twee dood' gebruikt (Op2:11; 20:6,14; 21:8). In Openbaring 20:14 wordt verklaart dat
hiermee de “poel van vuur” bedoeld wordt.
1
2

3
4

B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 34.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 171; R.L.
Thomas, Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, (Chicago:Moody, 1992), 169; J.V. McGee, Through the Bible with J.
Vernon McGee, Vol. V, (Pasadena:Thru the Bible Radio, 1983), 906; G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John,
(Grand Rapids:Eerdmans, 1985), 8-10.
W. Scott, Exposition of the Revelation of Jesus Christ, (London:Pickering and Inglis, 1920), 69.
Vgl. B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 34-35.
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Vragen
1. Wat leert de brief aan Smyrna ons over het lijden?
2. Wat is volgens jou gemakkelijker te dragen: vervolging of verleiding?
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2:12-17 – Zendbrief aan Pergamus
1

Vertaling

2

Structuur

(12) En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft: (13)
Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de satan is; en u houdt vast aan mijn naam en het geloof in Mij hebt u
niet verloochend, zelfs niet in de dagen waarin Antipas mijn trouwe getuige was, die gedood werd bij u waar de satan
woont. (14) Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u daar hebt die aan de leer van Bileam vasthouden, die Balak leerde
de zonen van Israel een strik te spannen, om afgodenoffers te eten en te hoereren. (15) Zo hebt ook u er die op dezelfde
wijze aan de leer van de Nicolaieten vasthouden. (16) Bekeer u dan; maar zo niet, Ik kom spoedig naar u toe en Ik zal
oorlog tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond. (17) Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de
gemeenten zegt. Wie overwint, die zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op de
steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die hem ontvangt.

Zie de opmerkingen bij de zendbrief aan Efeze.

3
(12)

Commentaar

En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft:
De brief aan Pergamus laat, in tegenstelling tot de brief aan Smyrna, de gemeente zien die met
de wereld versmelt en de leer der Nikolaïeten niet langer verwerpt. Bekering is opnieuw
noodzakelijk om niet onder het oordeel te vallen.
De Heer wordt voorgesteld als ‘Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft’ (vgl. Op1:16).
In Pergamus de hoofdstad van Azië beoefende de Proconsul het zwaardrecht; het recht om de
doodsstraf te volbrengen.
3.1

Excursus: De stad Pergamus

Pergamus was de hoofdstad van het
Attalidische koninkrijk in de tweede en derde eeuw
voor Christus en is gelijk aan het huidige Bergama.
De stad was gebouwd op een driehonderd meter
hoge heuvel, die in een breed vruchtbaar gebied
ongeveer dertig kilometer van de Aegarische kust
lag. Ze bezat het Ascleption, een groot Zeus-altaar
en was het officiële centrum van de keizerverering
in Klein-Azië. Zo bevatte het drie tempels die
dienst deden als verering aan keizer Augustus, de
‘godin’ Rome en andere keizers. Ook werd er in
Fig. 10: Ruïnes te Pergamus
Pergamus Dionysus vereerd, de God van de wijn.
Verder bezat de stad de tweede grote bibliotheek van het Romeinse rijk. De stad stond tevens
bekend voor haar perkament.
(13)

Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de satan is; en u houdt vast aan mijn naam en het geloof in Mij hebt u
niet verloochend, zelfs niet in de dagen waarin Antipas mijn trouwe getuige was, die gedood werd bij u waar de
satan woont.
De Heer wist echter dat de gemeente daar woonde waar de troon van de satan was. Het is
interessant om te zien dat de troon van satan niet in de hel staat, zoals vele mensen denken. De poel
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van het vuur is de latere straf voor de satan, maar nu tiranniseert hij nog steeds op aarde (vgl.
Op20:10). Veel uitleggers denken dat de uitdrukking ‘troon van satan’ verwijst naar de prachtige
tempel van Ascleption in Pergamus. Asclepios was de heidense god van de geneeskunde, die
afgebeeld werd als een slang (Op12:9; 20:2) – een teken dat ook tegenwoordig nog gebruikt wordt
voor de geneeskunde.1 Anderen denken dat de ‘troon van satan’ verwijst naar het gigantische
troonaltaar van Zeus dat in Pergamus op de Akropolis stond.2 Tegenwoordig bevind dit altaar zich
in het Pergamus-museum in Berlijn. Weer anderen denken aan de tempel voor de keizers of de
verering van de ‘godin’ Rome.3
Volgens de overlevering zou Antipas, de trouwe getuige en oudste van de gemeente in
Pergamus, tijdens de regering van keizer Domitianus in een koperen buis zijn verbrand.4
(14)

Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u daar hebt die aan de leer van Bileam vasthouden, die Balak leerde de zonen
van Israel een strik te spannen, om afgodenoffers te eten en te hoereren.
De gemeente in Pergamus hield nog vast aan de leer van Bileam. Het optreden van Bileam
vond plaats toen het volk Israël, onderweg van Egypte naar het beloofde land, bijna aan het einde
van de woestijnreis was. De koning van Moab, Balak, was bang voor het groot aantal Israëlieten,
dat door zijn land reisde. Daarom huurde hij Bilaem in om een vloek over hen uit te spreken. Eerst
weigerde Bileam dit, maar een financieel aanbod deed hem van gedachten veranderen (Nm22-25).
God kwam toen tussenbeide en dwong Bileam in plaats van een vloek, een zegen uit te spreken.
Om met Balak op goede voet te blijven en de toegezegde beloning te incasseren, gaf Bileam hem
het advies om de Israëlieten vriendelijk tegemoet te treden en over te halen tot onheilige
handelingen en relaties. Hij zei: ‘laat de jongens en mannen van Israël deelnemen aan de heidense
offermaaltijden. Laten ze hoereren, en zich koppelen aan Baal-Peor’ (Nm25). Later verleide hij de
Israëlieten dan ook tot afgodenverering (Nu31:16). Bileam leerde dus, dat het volk Gods verdorven
kon worden door waarheid met leugen te mengen dus goed met kwaad.
In praktijk kon dit zo uitzien: Misschien hadden de gelovigen in Pergamus een zaak of een
bedrijf en het was toch erg verleidelijk om zich eens op de heidense feesten te laten zien. 5 ‘We
weten toch nu wel onderhand, hoever we kunnen gaan. Jullie kunnen best meedoen met de wereldse
gilden, met de feesten en maaltijden. Je moet niet zo benauwd doen, want een christen moet met
alles kennismaken. Je moet de diepten van satan leren kennen. Je kunt de zonde en de duivel nooit
overwinnen, als je er niet in gedoken bent. Je moet hem opzoeken in zijn eigen verblijf.’ Dat was
het probleem waar het om ging in Pergamus. Hoe anders zijn de woorden van de Heer Jezus: ‘leid
ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.’ Zouden wij dan het boze moeten opzoeken?
Het Nieuwe Testament waarschuwt ons hier zeer voor (2Pt2:15; Jd1:11).

(15)

Zo hebt ook u er die op dezelfde wijze aan de leer van de Nicolaieten vasthouden.
Sommige gelovigen in Pergamus hielden niet alleen vast aan de leer van Bileam, maar ook aan
de leer van de Nikolaïeten. De Nikolaïeten waren net zo sluw als Bileam en probeerde een
compromis met de zaken van de zondige wereld te maken (zie verder de comm. bij Op2:6). In
Efeze hadden de gelovigen van de leer van de Nikolaïeten gehoord, maar deze verworpen (v6). In
Pergamus was het echter al zover gekomen dat deze dwaalleer ingang vond in de gemeente.

1
2
3
4
5

R.H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, Vol. I, (ICC; Edinburgh:T & T Clark, 1920),
60.
A. Deissmann, Light from the Ancient East, (Grand Rapids:Baker, 1965), 281 nt. 3.
G.K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999), 246.
F.A. Tatford, The Patmos Letters, (Grand Rapids:Kregel, 1969), 75.
Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 44, 47.
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(16)

Bekeer u dan; maar zo niet, Ik kom spoedig naar u toe en Ik zal oorlog tegen hen voeren met het zwaard van mijn
mond.
Bekering is opnieuw noodzakelijk om niet onder het oordeel te vallen! De aanhangers van
Bileam zouden verslagen worden met het zwaard van Christus’ mond. Ironisch genoeg werd Bileam
vermoord door het zwaard van een Israeliet (Nm31:8).

(17)

Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, die zal Ik geven van het verborgen
manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op de steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij
die hem ontvangt.
Wie overwint zal ontvangen van het verborgen manna. Welk manna was ooit verborgen? Dat
was het manna, dat in een kruik in het Heilige der Heiligen in of bij de ark van het verbond bewaard
werd (Ex16:33; Hb9:4). Het is daarbij opvallend dat Mozes in Ex16:33 zegt, dat het manna in de
kruik voor de toekomende geslachten bewaren moet worden.
Wie zijn die toekomende geslachten? Dacht Mozes hier verder aan de tijd van David en
Salomo, of dacht hij als profeet aan de grote dag van Gods toekomst op aarde? De rabbijnen
zeggen, dat het manna in de ark van het verbond bewaard moest worden en daar verborgen zou
blijven tot het herstel van Israël en het aanbreken van het Messiaanse vrederijk. Deze kruik speelt
later in de apocriefen een belangrijke betekenis. Zo zegt het apocriefe boek 2 Baruch 6:5-10 dat bij
het aanbreken van de Babylonische ballingschap een engel van God gekomen is, die de ark van het
verbond met de kruik manna verborgen heeft. En 2 Maccebeeën 2:4-8 zegt, dat Jeremia de ark met
de kruik verborgen heeft. De ark en de kruik manna zullen verborgen blijven totdat de Messias
komt en er weer manna gegeten zal worden. De belofte die hier in Op2:17 gegeven wordt wil dus
waarschijnlijk zeggen, dat de gelovige eens zullen aanzitten aan de Messiaanse maaltijd bij de
bruiloft van het Lam (Op19:9).
Aan de andere kant is deze kruik met manna voor Gods kinderen niet meer verborgen. We
krijgen nu al te eten van het manna uit de kruik van God en niet van de uien en de knoflook uit
Egypte (Nm11:5). De Here Jezus heeft ons reeds het manna gegeven, toen Hij zichzelf voor ons
gaf. De gelovigen die leven in de overwinning en trouwe volgelingen van de Heer Jezus zijn,
krijgen hier op aarde al een voorproefje van de hemelse heerlijkheid. We mogen nu al eten van het
verborgen manna. Maar de overwinnaars worden door deze belofte ook eraan herinnert dat hun
gemeenschap met de vernederde Christus niet vergeten zal worden in de eeuwigheid.
Daarnaast ontvangt de overwinnaar een witte steen. Het is onduidelijk wat die witte steen is, of
wat de namen erop precies zijn. Maar omdat deze steen te maken heeft met het verborgen manna,
betekent het misschien dat de gelovige eeuwige ‘voeding’ of eeuwig leven ontvangt. In de
Romeinse tijd ontvingen de mensen een steen om aan te geven dat de persoon recht bezat om bij
een feestmaal aanwezig te zijn. De steen kan ook een verwijzing zijn naar de edelstenen in het
borstschild van de hogepriester waarop ook de namen van het volk Gods geschreven stonden of op
de Urim en de Tummim. Misschien moeten we in deze samenhang met het verborgen manna vooral
aan het Oude Testament denken. Jezus tegenstander, de satan, daarentegen zal wanneer hij het op de
aarde voor het zeggen heeft, de mensen een nummer geven in plaats van een naam (Op13:17). In
het Romeinse rijk werd dan ook bij het gerecht de aangeklaagde een steen gegeven door de rechter
als keuzeteken. Een zwarte steen had de betekenis ‘veroordeeld’, terwijl een witte steen de
betekenis ‘vrij gelaten’ had.6
De beeldspraak doet hier eerder denken aan het feestmaal van de Messias (Mt19:7). De stenen
zijn belangrijk, omdat op elk ervan de naam zal staan van elke persoon, die werkelijk in Christus
gelooft. De steen is het bewijs dat iemand door God is aanvaard en waardig is bevonden om eeuwig
leven te ontvangen. Iemands naam vertegenwoordigt zijn karakter. God zal ons een nieuwe naam
geven die overeenkomt met ons hart, aan onze oude zondaarsnaam zal dan niet meer worden
gedacht (Js62:2).
6

Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 45.
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Vragen
1. Welke invloeden houden je van de Heer Jezus af?
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2:18-29 – Zendbrief aan Thyatira
1

Vertaling

2

Structuur

(18) En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een
vuurvlam en zijn voeten aan blinkend koper gelijk: (19) Ik weet uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw
volharding, en dat uw laatste werken meer zijn dan uw eerste. (20) Maar Ik heb tegen u, dat u de vrouw Izebel, die zich
een profetes noemt, laat begaan; en zij leert en misleidt mijn slaven om te hoereren en afgodenoffers te eten. (21) En Ik
heb haar tijd gegeven om zich te bekeren en zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. (22) Zie Ik werp haar op een bed
en werp hen die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van haar werken. (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 ieder naar uw werken. (24) Maar tot u zeg Ik, tot de overigen in Thyatira, allen die deze
leer niet hebben, die de diepten van de satan, zoals zij zeggen, niet hebben gekend: Ik leg u geen andere last op; (25) wat
u echter hebt, houdt dat vast totdat Ik kom. (26) En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, die zal Ik
macht geven over de volken; (27) en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf; als pottenbakkersvaten worden zij
verbrijzeld, zoals ook Ik die macht van mijn Vader heb ontvangen; (28) en Ik zal hem de morgenster geven. (29) Wie
een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Zie de opmerkingen bij de zendbrief aan Efeze.

3
(18)

Commentaar

En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vuurvlam en
zijn voeten aan blinkend koper gelijk:
Vervolgens richt de Heer zich tot de gemeente in Thyatira. Zoals we reeds zagen beschrijven
alle inleidingen van deze rondbrieven de Heer Jezus vanuit het reeds gezegde in Op1. De brief aan
Thyatira is daarbij een uitzondering. De woorden ‘de Zoon van God’ vinden we namelijk niet bij de
beschrijving van de Heer Jezus in Op1. De gemeente in Thyatira is blijkbaar behoorlijk ver van het
evangelie afgedwaald en laat zich verleiden tot afgoderij. De brief laat duidelijk zien dat het gaat
om Gods zoon en om niemand anders.
3.1

Excursus: De stad Thyatira

Thyatira lag in de provincie Lydië en bedreef veel handel in de textiel. Met name voor de
wolindustrie was de stad bekend (vgl. Hd16:14). De wol werd dan met purper, toentertijd de
modekleur in Rome, gekleurd. De stad lag aan een keizerlijke postweg en is tegenwoordig bekend
onder de plaatsnaam Akhisar. Paulus eerste bekeerling in Filippi was een handelaarster uit Thyatira
(Hd16:14).
(19)

Ik weet uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw volharding, en dat uw laatste werken meer zijn dan uw eerste.

(20)

Maar Ik heb tegen u, dat u de vrouw Izebel, die zich een profetes noemt, laat begaan; en zij leert en misleidt mijn slaven
om te hoereren en afgodenoffers te eten.
In het boek Openbaring komen we vier vrouwen tegen: (1) Izebel; (2) de vrouw in Op12; (3) de
grote hoer in Op17; en (4) de bruid van het Lam Op19-22. Izebel, een heidense koningin van Israël,
werd beschouwd als de slechtste vrouw die ooit leefde (1Kn19:1-2; 21:1-15; 2Kn9:7-10). Ze dode
de profeten van de Heer en wilde ook Elia vermoorden, omdat hij de profeten van Baal had gedood
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(1Kn18:4; 19:2). Het is opvallend dat het deze vrouw lukte om machtige profeten te ontkrachten.
Eveneens beïnvloedde ze vanuit de achtergrond de regering van haar man Achab (1Kn21).
De profetes waarover Johannes hier schrijft had wel een geest, maar het was niet de heilige
Geest, maar de geest van Izebel. Waarschijnlijk heette de persoon in kwestie niet werkelijk Izebel,
en gebruikte de heilige Geest deze naam om haar ingesteldheid aan te duiden (vgl. Bileam (vs14) en
Nikolai (vs6,15)).1 De vrouw Izebel zorgde er in de nieuwtestamentische gemeente voor dat de
gelovigen hoereerden en afgodenoffers aten. In heidense tempels werd vaak vlees aan de afgoden
geofferd. Daarna werd het vlees dat niet verbrand was verkocht aan winkeliers op het marktplein
van de tempel. Vlees eten dat aan afgoden was geofferd, was op zichzelf niet fout. Maar het kon
wel het principe schaden van ‘gevoeligheid’ voor zwakkere broeders en zusters, die er moeite mee
hadden (1Ko8; Rm14:2). Izebel maakte zich duidelijk meer zorgen over haar eigen zelfzuchtige
pleziertjes en vrijheid dan over de behoefte en zorgen van medegelovigen. De gemeente was te
tolerant met de dwaalleer. In de tijd van Thyatira waren er al verkeerde profeten; en die zijn er nog
steeds. Ze proberen ons af te brengen van de vastheid die we hebben. Gods Woord is betrouwbaar
en we zullen alles wat zich aandient moeten toetsen aan dat Woord.
(21)

En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren en zij wil zich niet bekeren van haar hoererij.

(22)

Zie Ik werp haar op een bed en werp hen die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren
van haar werken.
Thomas denkt bij de uitdrukking ‘grote verdrukking’ hier aan de grote verdrukking die
beschreven wordt in Op6-19.2 We kunnen echter eerder denken aan een andere verdrukking, omdat
de persoon waarop Johannes hier doelt anders reeds gestorven is en voor de grote verdrukking op de
een of andere manier weer tot leven moet worden gewekt.

(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 ieder naar uw werken.

(24)

Maar tot u zeg Ik, tot de overigen in Thyatira, allen die deze leer niet hebben, die de diepten van de satan, zoals zij
zeggen, niet hebben gekend: Ik leg u geen andere last op;

(25)

wat u echter hebt, houdt dat vast totdat Ik kom.
Deze gemeentes bestaan echter niet meer. Maar toch zegt de Heer tot vier gemeentes (Thyatira,
Sardes, Filadelfia en Laodicea) dat ze bestaan zullen blijven tot de komst van de Heer (Op2:25;
3:3,11,16). De Heer spreekt alleen in de laatste vier gemeentes over zijn terugkomst, zodoende
denken veel uitleggers dat deze gemeentes een profetische betekenis hebben.
3.2

Excursus: Profetische overzicht van de tijdperken die we ontdekken in de zendbrieven

In deze uitleg wordt Thyatira vaak met de tijd van de Rooms-Katholieke kerk vergeleken,
Sardes met de Protestante, Filadelfia met de trouwe gemeente en Laodicea met de ontrouwe
gemeente.3 Alle vier zullen blijven tot de wederkomst van de Heer Jezus. Een probleem met deze
theorie is dat ze voornamelijk de christenen in Europa op het oog heeft en niet de christenheid in
Afrika of Azië. Zodoende moeten we uiterst voorzichtig zijn al te snelle conclusies te willen trekken
uit deze theorie. Dat de brieven aan de zeven gemeenten in Azië meer zijn dan zeven brieven blijkt
uit het feit dat heel het boek Openbaring ‘profetie’ wordt genoemd.
50n.Chr.
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(26)

En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, die zal Ik macht geven over de volken;
Zijn werken zijn er altijd op gericht, de Vader te verheerlijken. Wordt in ons Zijn licht en liefde
openbaar? Wordt in de werken die Hij in ons heeft bereid, ook werkelijk de Vader verheerlijkt?

(27)

en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf; als pottenbakkersvaten worden zij verbrijzeld, zoals ook Ik die macht van
mijn Vader heb ontvangen;
De Heer citeert hier Ps2:7-9 waar deze verzen over de Messias worden gezegd. We vinden
meerdere verwijzingen in Op naar Ps2 (Op2:26-27; 6:15; 11:15,18; 12:5; 14:1; 19:15). De
trouwelozen zullen door de Heer als pottenbakkersvaten worden verbrijzeld.

(28)

en Ik zal hem de morgenster geven.
Deze morgenster wordt in het boek Openbaring aangeduid als de Heer Jezus zelf (Op22:16). In
de oudheid wees de morgenster naar de planeet Venus die kort voor de morgenstond verscheen in
de donkere nacht en als teken werd gezien van soevereiniteit en overwinning.4
Wat betekent het, dat de overwinnaar de morgenster ontvangt? Ontvangt hij Christus als zijn
leven? Dat bezit het geloof op zich al. We kunnen beter hier de uitlegging hanteren dat de gelovige
Christus ontvangt als de wederkerende (Op22:16), de Bruidegom zal haar bij zijn terugkomst tot
zich nemen. Hij, Christus, geeft ons het uitzicht op de schitterende toekomst, ondanks de donkere
nacht van het heden. We mogen nu al van deze morgenster genieten die ons als sterren in de wereld
laat schijnen (Mt5:14; Rm8:18; 2Ko4:6; Fp2:15).

(29)

Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Dit komt in alle zeven brieven voor, maar in de laatste vier brieven komt het op het einde voor
van elke brief in tegenstelling tot de eerste drie brieven. Omdat de Heer Jezus zich tot nu toe nog tot
de gehele gemeente richt, iedere gemeente wordt nog geheel opgeroepen om de stem van de Geest
te horen. Maar nu is het anders, nu kan de hele ‘christenheid’ niet meer omkeren, maar spreekt de
Heer alleen nog maar tot de trouwe overrest in de ‘gemeente’.

4

Vragen
1. Heeft er al eens iemand in jou leven een Izabel-rol gespeeld?
2. Wat zegt de heilige Geest je tijdens deze studie?

4
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3:1-6 – Zendbrief aan Sardes
1

Vertaling

(1) En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij die de zeven Geesten van God en de zeven sterren
heeft: Ik weet uw werken, dat u de naam hebt dat u leeft, en u bent dood. (2) Word waakzaam en versterk het overige
dat dreigde te sterven; want Ik heb uw werken niet volkomen bevonden voor mijn God. (3) Bedenk dan hoe u het
ontvangen en gehoord hebt en bekeer u. Als u dan niet waakt, zal Ik komen als een dief, en u zult geenszins weten op
wat voor uur Ik tot u zal komen. (4) Maar u hebt enkele namen in Sardis die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij
zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. (5) Wie overwint, die zal bekleed worden met witte
kleren en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het leven, en Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader
en voor zijn engelen. (6) Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.
3:4 ● Op3:4; 4:11; 5:2,4,9,12; 16:6.

2

Structuur

Zie de opmerkingen bij de zendbrief aan Efeze.

3
(1)

Commentaar

En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft:
Ik weet uw werken, dat u de naam hebt dat u leeft, en u bent dood.
Aan van de gemeente in Sardes lijkt alles in orde. De gemeente heeft een goed naam. Iedereen
zegt goede dingen van deze mensen. Er is geen sprake van vervolging, liefdeloosheid, zonde of
dwaalleer. Misschien zeiden de christenen: ‘In Sardes bevindt zich een goede levende gemeente’,
maar de Heer ziet het anders. Aan de binnenkant is deze gemeente echter dood. Er is geen echte
relatie met Christus, maar onverschilligheid en valse tevredenheid. De vorm was er wel, maar het
leven was er uit, de heilige Geest kon er niet meer werken.
Hoe is het met ons? Misschien loop je in alles mee, niemand ziet iets bijzonders aan jou. Toch
kan het zijn dat je geen echt leven uit God hebt. Ook is het mogelijk dat je wel gelovig bent, maar
dat niemand dat merkt, dat je ingeslapen bent en niet meer inzetbaar bent voor Gods werk.
3.1

Excursus: De stad Sardes

Sardes was een rijke vestigingsplaats gelegen aan een zeer vruchtbare
rivier. In 17n.Chr., het jaar van de aardbeving der twaalf steden in Lydië,
werd de stad door een aardbeving verwoest. Daarna werd ze weer door
Tiberius opgebouwd. Van deze stad is tegenwoordig alleen nog maar een
klein dorpje overgebleven.
(2)

Word waakzaam en versterk het overige dat dreigde te sterven; want Ik heb uw werken
niet volkomen bevonden voor mijn God.
De gemeente in Sardes was langzaam aan het indutten geraakt. Een
drastische opwekking was broodnodig.

Fig. 11: Ruines te Sardes
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(3)

Bedenk dan hoe u het ontvangen en gehoord hebt en bekeer u. Als u dan niet waakt, zal Ik komen als een dief, en u zult
geenszins weten op wat voor uur Ik tot u zal komen.
De Heer zal komen als een dief. Niet als een dief om te stelen, maar onverwacht net zoals een
dief onaangekondigd komt (Lk12:40). Wie zal het prettig vinden om ‘slapend’ door de Heer te
worden aangetroffen bij zijn komst of zelfs maar slaperig of ingedommeld?
Voor de wakende gemeente geldt dit beeld van de dief niet. Voor haar komt de Heer
onverwachts maar niet on-verwacht.1

(4)

Maar u hebt enkele namen in Sardis die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren,
omdat zij het waard zijn.
De uitdrukking ‘waardig zijn’ vinden we zeven keer in het boek Openbaring, waarvan vier keer
in Op4-5 (3:4; 4:11; 5:2,4,9,12; 16:6).

(5)

Wie overwint, die zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het
leven, en Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
Dat namen uit het boek des levens worden gehaald vonden we ook vroeger al in de bijbel
(Ex32:32; Ps69:28), in dit boek zijn alle mensen in het begin opgenomen (Ps139:16), en worden
degene die zich niet bekeren tot de Heer Jezus geschrapt (Fp4:3; Op13:8; 17:8). Dit boek zal nog
meerdere keren in het boek Openbaring genoemd worden (Op3:5; 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27).
Voor de inzetting van de priesters, controleerde het Sanhedrin precies de geslachtslijst van de
persoon. Als hij niet gevonden werd in de geslachtslijst, werd hij bekleed met een zwart kleed.
Indien dit echter wel het geval was, moest de persoon zich eerst lichamelijk grondig laten
onderzoeken. Volgens Maimonides bestonden er honderdveertig argumenten die de persoon voor
altijd en tweeëntwintig argumenten die de persoon voorlopig lieten toetreden tot het priesterambt.
Wie alleen aan de tweeëntwintig argumenten had voldaan, mocht hout sprenkelen en andere
handlanger activiteiten verrichten. Ook ontving hij een salaris uit het tempelfonds. Wie echter aan
alle honderdveertig argumenten had voldaan, werd bekleed met een wit gewand en zijn naam werd
opgenomen in het register.

(6)

Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.

4

Vragen
1. Welke aspecten waren u nog niet bekend over de Heer Jezus, die hier genoemd werden?

1

H. Berkhof, Gegronde verwachting. Schets van een christelijke toekomstleer, (Nijkerk:Callenbach, 1967), 43.
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3:7-13 – Zendbrief aan Filadelfia
1

Vertaling

2

Structuur

(7) En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David
heeft, die opent en niemand zal sluiten, en die sluit en niemand opent: (8) Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende
deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten; want u hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet
verloochend. (9) Zie, Ik geef enigen uit de synagoge van de satan, die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar
liegen; zie, Ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat Ik u heb liefgehad. (10)
Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren uit het uur van de verzoeking, dat over het
hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. (11) Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat
niemand uw kroon neemt. (12) Wie overwint, die zal Ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God en hij zal
geenszins meer daaruit weggaan; en Ik zal op hem schrijven de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem
dat uit de hemel neerdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. (13) Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot
de gemeenten zegt.

Zie de opmerkingen bij de zendbrief aan Efeze.

3
(7)

Commentaar

En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft,
die opent en niemand zal sluiten, en die sluit en niemand opent:
Aan de gemeente in Filadelfia stelt de Heer zich voor met de woorden ‘dit zegt de Heilige, de
Waarachtige’. De nadruk ligt op zijn wezen, terwijl de nadruk in de volgende brief – die gericht was
aan Laodicea – op het getuigenis lag: ‘de trouwe en waarachtige Getuige’ (Op3:14). Filadelfia krijgt
een unieke benaming die ons nog niet geopenbaard werd in Op1. Sommigen denken vanwege dit
unieke karakter dat dit een van de meest verheven benamingen is van de Zoon van God (1Jh5:20).
Hij is de Waarheid in eigen Persoon (vgl. Jh14:6).
Hij is ook degene die de sleutel van David heeft en die opent en niemand sluit; of, die sluit en
niemand opent. Hierdoor wordt in Christus opnieuw vervuld wat in Js22:22 over Eljakim
uitgesproken wordt: ‘Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen; opent hij,
niemand sluit; sluit hij, niemand opent.’
Boersma heeft bij de uitspraak van ‘sluiten en openen’ een verbinding gezocht naar een
concrete situatie in Filadelfia. Daardoor is hij van mening dat dat de Joden zeer invloedrijk in
Klein-Azië waren en zodoende ervoor konden zorgen dat voor de christenen alle deuren in het
maatschappelijke leven dichtgingen of dat gevangenisdeuren bij bekering tot het Jodendom weer
voor hen opengingen.1
3.1

Excursus: De stad Filadelfia

De naam van de stad Filadelfia betekent
letterlijk ‘broederliefde’. In het Griekse Nieuwe
Testament wordt dit woord (Gr. filadelfeia) zeven
keer gebruikt (Rm12:10; 1Th4:9; Hb13:1; 1Pt1:22;
2Pt1:7[2x]; Op3:7). De stad Filadelfia was gesticht
door de inwoners van Pergamus en benoemd naar
koning Attalus Filadelfus. Ze was net als Sardes
1

Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 53.
Fig. 12: Ruines te Filadelfia
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een vestigingsplaats aan de keizerlijke postweg en lag in een grensgebied. Daardoor vormde ze een
toegangspoort naar de centrale vlakte van Klein-Azië. Het weerde de heidense barbaren en bracht
de Griekse taal en cultuur nabij haar gebied.
In 17n.Chr., het jaar van de aardbeving der twaalf steden in Lydië, werd de stad door een
aardbeving verwoest. Bang vanwege de na-schokken, kozen de meeste inwoners ervoor om buiten
de stad te leven. Later werd de stad weer door keizer Tiberius opgebouwd. Tegenwoordig is de stad
bekend onder de plaatsnaam Alasehir.
(8)

Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten; want u hebt kleine kracht en
hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
De nadruk ligt bij Filadelfia voortdurend op wat de Heer doet, bij Laodicea op wat de gelovigen
moeten doen. De gemeente in Filadelfia had een kleine kracht en het woord van de Heer bewaard en
zijn Naam niet verloochend. De Heer schenkt deze gemeente dann ook een geopende deur, zodat de
kleine kracht die ze heeft, tot uiting gebracht kan worden. Ook in de Brief aan Laodicea wordt over
een deur gesproken, maar in een heel andere voorstelling. De Heer zegt daar: ‘Zie, Ik sta aan de
deur en Ik klop; als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik ook bij hem
binnenkomen’ (Op3:20).
De uitdrukking ‘jij hebt mijn woord bewaard’ is een typisch Hebreeuwse uitdrukking waarmee
wordt bedoeld: het in praktijk brengen van het woord en de geboden. Zijn ‘woord’ is niet maar een
bepaalde reeks van leerstellingen en waarheden, maar de uitdrukking van alles wat Hij is. Het is
datgene zoals Hij zich aan de gelovigen wil openbaren. In Filadelfia zijn niet alleen maar
samenkomsten waar het woord bediend en uitgelegd wordt, maar samenkomsten waar dat wordt
ook zichtbaar wordt in de levens van de gelovigen.

(9)

Zie, Ik geef enigen uit de synagoge van de satan, die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal
maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat Ik u heb liefgehad.
In de brief aan Laodicea spreekt de Heer ook over zijn liefde, maar in een geheel andere zin:
‘Allen die Ik liefheb, bestraf en tuchtig Ik’ (Op3:19).

(10)

Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren uit het uur van de verzoeking, dat over het
hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen.
De gemeente in Filadelfia zou bewaard worden ‘voor het uur van de verzoeking’. We weten
niet precies op welk uur de Heer Jezus hierbij wijst. De gemeente in Filadelfia werd in 1382n.Chr.
volledig door de Turken verwoest.
Sommige uitleggers zien in dit vers een verdere belofte voor de ware gemeente die bewaard
wordt ‘voor het uur van de verzoeking’. Daarbij denkt men dan niet aan gewoonlijke vervolgingen
– want die heeft de gemeente gedurende de kerkgeschiedenis meermaals meegemaakt (vgl. ook
Lk8:13; 1Ko10:13; 1Th3:5; Jk1:2-3,12; 1Pt1:6-7) – , maar aan de grote verdrukking die over de
gehele aarde komt. Zodoende is over dit vers het meest gedebatteerd bij het dogma van de opname
van de gemeente.2 Aanhangers van de leer dat de gemeente opgenomen wordt voor de zeventigste
jaarweek wijzen erop dat het woord ‘uit’ (Gr. ek) hier verklaard moet worden als: wegnemen voor
de zeventigste jaarweek.3 Het heeft dan de betekenis: ‘buiten iets houden’. Zo hebben veel
uitleggers hierin een belofte gezien voor de gehele gemeente, dat zij niet in de toekomstige grote
verdrukking zal komen. ‘Want God heeft ons niet gesteld tot toorn’ (1Th5:9). Indien de gemeente
door de grote verdrukking zou gaan, zou de schrijver het Griekse woord dia hebben gebruiken.
2
3

R.H. Gundry, The Church and the Tribulation, (Grand Rapids: Zondervan, 1973), 54; D.J. Moo, The Rapture: Pre-, Mid-, or
Post-Tribulational?, (Grand Rapids:Zondervan, 1984), 90.
W.R. Newell, The Book of the Revelation, (Chicago:Moody, 1935), 71-72; T.R. Edgar, ‘An Exegesis of Rapture Passages,’ In
Issues in Dispensationalism, red. W.R. Willis en J.R. Master, (Chicago:Moody, 1994), 211-17; R.L. Thomas, Revelation 1-7: An
Exegetical Commentary, (Chicago:Moody, 1992), 283-91; D.K.K. Wong, ‘The Pillar and the Throne in Revelation 3:12, 21,’
Bibliotheca Sacra 156:623 (jul-sept. 1999): 303; W.J. Ouweneel, Verwachting, (Vaassen:Medema, 2000), 176.
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Aanhangers van de leer dat de gemeente opgenomen wordt aan het einde van de zeventigste
jaarweek verklaren ‘uit’ als: beschermen en apart zetten in de zeventigste jaarweek.4 En aanhangers
van de leer dat de gemeente in het midden van de zeventigste jaarweek wordt opgenomen
combineren bovenstaande gegevens en denken dat ‘uit’ betekent: beschermt in de eerste helft van
de zeventigste jaarweek en weggenomen voor het begin van de tweede helft van de zeventigste
jaarweek.
De realiteit is echter dat op basis van deze tekst geen dogma gemaakt kan worden voor één van
deze opvattingen. Reden daarvoor is het feit dat de lezing van de tekst subjectief beïnvloed wordt
door onze vooronderstellingen. Ook het Grieks kan daarbij niet verder helpen. We moeten daarom
proberen om onze mening over de opname aan te tonen door andere Schriftplaatsen.
(11)

Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt.
De gemeente dient vast te houden wat ze heeft. Dat betekent niet dat ze haar heil kan verliezen,
maar dat ze hetgeen ze door de jaren aan werken voor God gedaan heeft kan verliezen (vgl. 2Jh1:8).
Hoe zal de Heer zijn gemeente voor dit net genoemde uur bewaren? Hier vinden we het antwoord:
Door spoedig te komen (Op3:11), maar niet als een dief in de nacht, maar als een Bruidegom die de
bruid verwacht.

(12)

Wie overwint, die zal Ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God en hij zal geenszins meer daaruit weggaan; en
Ik zal op hem schrijven de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt
van mijn God, en mijn nieuwe naam.
De overwinnaars zullen een pilaar zijn in de tempel van God. We kunnen bij deze pilaren
denken aan de beide zuilen die voor de tempel van Salomo stonden, Jachin en Boaz (1Kn7:21;
2Kr3:17).5
Salomo stelde zuilen vooraan de tempel (2Kr3:17) bij
de voorhal van de hoofdzaal (1Kn7:21). De exacte plaats
van de zuilen is onbekend. Waarschijnlijk stonden ze aan
het einde van de trap die toegang gaf tot de tempel (fig.
13). Het opstellen van zulke zuilen aan de ingang van de
tempel was gebruikelijk bij andere volkeren.6 Heersers in
de Oudheid hadden algemeen ook de gewoonte om
beschreven zuilen in het land te plaatsen. Daarop werden
dan hun grote daden en belangrijke namen vermeld.
Sommigen van deze zuilen, vinden we heden nog in
Egypte en Rome.7
In het oude Israël hoorden de zuilen echter vooral bij Fig. 13: De waarschijnlijke plaats van de zuilen
de tempel en vormden ze de plaats waar vroeger de
koningen van Juda gekroond werden (2Ki11:14; 23:3).8 Daarbij kregen ze de naam ‘Jakin’ (bet.
‘Hij zal oprichten’) en ‘Boaz’ (bet. ‘in hem is kracht’). Door de naam Jakin werd daarbij duidelijk
dat niet Salomo het koninkrijk had oprichten, maar dat Jahweh in de toekomst zijn vrederijk zou
oprichten. Zoals de naam Jakin echter vooruitwees naar dat vrederijk, wees de naam Boaz terug
naar de geschiedenis van de gelovigen, waarin constant het refrein ‘in Hem is kracht’ zichtbaar
4
5
6
7
8

R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 119; G.E. Ladd, A Commentary on the
Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans, 1985), 62.
Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 55.
V. Fritz, ‘Temple Architecture,’ Biblical Archaeology Review 13:4 (Jul-Aug. 1987): 38-49; W.F. Albright, ‘Two Cressets From
Marisa and the Pillars of Jachin and Boaz,’ Bulletin of the American Schools of Oriental Research 85 (February 1942): 18-27;
W.F. Albright, The Archaeology of Palestine, (Pelican Archaeology Series; Harmondsworth:Penguin, 1956), 144;
A. Remmers, Biblische Bilder und Symbole Lexicon, (Hückeswagen:CSV, 2001), 162.
R.H. Wilkinson, ‘The stulos of Revelation 3:12 and Ancient Coronation Rites,’ Journal of Biblical Literature 107, (1988):
498-501.
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werd.9 Nadat het koninkrijk in verval was geraakt werden de zuilen verbrijzeld door de Chaldeeën
(2Kn25:13). De dag zou echter komen waarop Jahweh, in wie kracht is, voor alle ogen zal laten
zien dat Hij een koninkrijk en Koning in gerechtigheid zou oprichten voor eeuwig.
Als de Heer bij het woord ‘pilaar’ de pilaren in de tempel van Salomo in gedachte heeft, zijn de
namen ‘Hij stelt vast’ en ‘in hem is sterkte’ ook zeer toepasselijk voor de gemeente in Filadelfia, die
maar kleine kracht bleek te bezitten.
De verwijzing naar de ‘tempel van mijn God’ staat niet in tegenspraak met Openbaring 21:22;
waar staat dat het nieuwe Jeruzalem geen tempel meer zal hebben. De gemeente wordt met de
tempel vergeleken (1Ko3:16; 2Ko6:16; Ef2:21) of met een stad (Op21:9), waarin God zelf de
tempel is (Op21:22). De tempel en de stad doen denken aan de woonplaats van God, waar Hij met
vreugde temidden van de Zijnen woont, en waar Hem priesterlijke aanbidding wordt toegebracht.
Vier keer wordt in dit vers over ‘mijn God’ gesproken. In de belofte aan de overwinnaars in
Laodicea spreekt de Heer Jezus over ‘mijn Vader’ (Op3:21). Filadelfia, met haar kleine kracht,
wordt herinnerd aan de nederige en afhankelijke Mens die zijn leven lang op niets anders bedacht
was dan op de heerlijkheid van de grote God. Maar wat de overwinnaars in Laodicea te horen
krijgen is evenmin gering. Ze worden herinnerd aan de zware strijd die de Zoon van God heeft
gehad op aarde, waarin Hij de overwinning heeft behaald. Ze mogen er bovenal aan denken dat de
beloning voor die strijd voor Hem vooral was de gemeenschap met zijn Vader, bestaande in het
zitten met Hem op zijn troon.
(13)

Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.

4

Vragen
1. Schrijf een brief terug aan een van de zeven gemeentes en geef hun raad hoe zij kunnen
omgaan met hun problemen.
2. Neem je de tijd om samen te bidden, zonden te belijden en de Heer te aanbidden.

9

A.G. Auld, I & II Kings, (Daily Study Bible Series; Philadelphia:Westminster, 1986), 52-53; J. Gray, I & II Kings, (OTL;
Philadelphia:Westminster Press, 1970), 175.
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3:14-22 – Zendbrief aan Laodicea
1

Vertaling

2

Structuur

(14) En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin
van de schepping van God: (15) Ik weet uw werken, dat u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud of heet! (16)
Daarom omdat u lauw bent en niet heet of koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. (17) Omdat u zegt: Ik ben rijk en
verrijkt en heb aan niets gebrek, en u weet niet dat u de ellendige, jammerlijke, arme, blinde en naakte bent, (18) raad
Ik u aan goud van Mij te kopen, gelouterd door vuur, opdat u rijk wordt; en witte kleren, opdat u bekleed wordt en de
schande van uw naaktheid niet openbaar wordt; en ogenzalf om uw ogen te zalven, opdat u kunt kijken. (19) Allen die
Ik liefheb, bestraf en tuchtig 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 ook bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij. (21) Wie
overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, zoals ook Ik overwonnen en Mij gezet heb met mijn Vader
op zijn troon. (22) Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Zie de opmerkingen bij de zendbrief aan Efeze.

3
(14)

Commentaar

En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van
de schepping van God:
Aan Laodicea openbaart Christus zich als ‘de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het
begin van de schepping van God’. De uitdrukking ‘de Amen’ is gebaseerd op Js65:16 en plaatst
Christus naast God. Moeilijker is de uitdrukking ‘het begin van de schepping van God’. Sommige
uitleggers denken dat ‘begin’ hier betekent; dat Christus het eerst scheppingswerk van God is, zoals
Arius al vroeger beweerde. Maar de Laodiceërs kenden de brief aan de Kolosse reeds (Ko4:16) en
wisten wat het betekende, dat Christus ‘het begin’ was (Jh1:3; Ko1:18): dat alle dingen in, door en
voor Hem geschapen zijn.1 De Heer richt zich nu als de trouwe en waarachtige aan zijn trouweloze
gemeente te Laodicea. Laodicea is immers het voorbeeld van een gemeente die lauw is en op de
eigen werken vertrouwt. Ze krijgt te horen dat de echte rijkdom niet die van deze wereld is, maar
het beproefde geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud (1Pt1:7).
3.1

Excursus: De stad Laodicea

Laodicea was een rijke stad in Klein-Azië. Ze stond in de gehele wereld bekend als de stad van
de zwarte wol en kleding- en verfbedrijven, had een groot bankcentrum en een medische school
waar kostbare oogzalf werd gemaakt die veel oogproblemen genas. Wel had de stad voortdurend
problemen met de aanvoer van water. Op een bepaald moment werd een aquaduct gebouwd om
water vanuit hete bronnen rondom de stad naar de stad te brengen. Maar tegen de tijd dat het water
de stad had bereikt, was het niet heet of koud, maar walgelijk lauw.
Twee keer werd de stad door een zware aardbeving verwoest (60n.Chr.). Ze werd echter
herbouwd zonder keizerlijke ondersteuning. De gemeente in Laodicea werd gesticht door Epafras
(Ko2:1; 4:13-16). Een van haar oudste was Archippus (Ko4.17). De gemeente werd echter later zo
lauw als water, dat de stad binnenkwam.
Tegenwoordig is Laodicea bekend onder de plaatsnaam Eski Hisar.

1

Vgl. W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 201.
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(15)

Ik weet uw werken, dat u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud of heet!
In de Brief aan Filadelfia zegt Christus: ‘Ik weet uw werken’ (Op3:8), zonder enige verdere
toevoeging. In de brief aan Laodicea zegt Hij eveneens: ‘Ik weet uw werken’, maar Hij voegt er aan
toe: ‘dat u noch koud bent noch heet’. Waar moet het bewijs gezocht worden van onze hartelijke en
oprechte liefde tot de Heer Jezus?

(16)

Daarom omdat u lauw bent en niet heet of koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.
De gemeente in Laodicea was lauw geworden. Deze woorden begrepen ze zeer goed, omdat de
warme zoutige bronnen buiten Laodicea op hun weg in de stad veranderden in een lauwwarme
water.2 De gemeente was meer open geworden voor de wandel van het beest, dan voor de wandel
met de Heer Jezus. Opwekkingen duren niet lang, zoals we ervaren vanuit de kerkgeschiedenis.

(17)

Omdat u zegt: Ik ben rijk en verrijkt en heb aan niets gebrek, en u weet niet dat u de ellendige, jammerlijke, arme,
blinde en naakte bent,
De gemeente had een punt bereikt waarop ze geen honger meer naar God hadden. Ze waren
tevreden met hun momentele geestelijke toestand. Laodicea meent een getuigenis te zijn, maar met
grote beslistheid schuift de Heer die claim terzijde. Hun getuigenis telt niet meer. Hijzelf is de enige
Getuige die altijd trouw blijft (Op3:14).

(18)

raad Ik u aan goud van Mij te kopen, gelouterd door vuur, opdat u rijk wordt; en witte kleren, opdat u bekleed wordt en
de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt; en ogenzalf om uw ogen te zalven, opdat u kunt kijken.
Laodicea was in Klein-Azië bekend vanwege zijn grote rijkdom, maar Christus vertelde de
Laodicenzen dat ze hun goud van Hem moesten kopen. De stad was trots op haar kleding- en
verfbedrijven en waren trots op hun zwarte kleren, maar Christus vertelde dat ze naakt waren en van
Hem witte kleren moeten kopen.3 Laodicea prees zichzelf om haar kostbare oogzalf die veel
oogproblemen genas, maar Christus vertelde dat ze van Hem medicijn moesten krijgen om hun
ogen te genezen, zodat ze de waarheid konden zien. De Laodicears roemden zich wegens hun
oogzalf zonder te begrijpen dat ze zelf geestelijke oogzalf nodig hadden. Christus liet de
Laodicenzen zien dat echte waarheid niet lag in materieel bezit, maar in een goede relatie met God.
Vergeleken met de eeuwige toekomst van Christus’ Koninkrijk, waren al hun bezittingen en
prestaties waardeloos. Het waardevolle goud kon enkel in zijn waarde worden bevonden, als het
gesmolten werd.

(19)

Allen die Ik liefheb, bestraf en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.
In de brief aan Filadelfia belooft de Heer dat anderen
‘zullen erkennen dat Ik u heb liefgehad’ (Op3:9). In de
brief aan Laodicea spreekt Hij ook over zijn liefde, maar in
een geheel andere zin: ‘Allen die Ik liefheb, bestraf en
tuchtig Ik’ (Op3:19).

(20)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand mijn stem hoort en de
deur opent, zal Ik ook bij hem binnenkomen en de maaltijd
met hem houden en hij met Mij.
In de brief aan Filadelfia is het kenmerk van de
gelovigen dat Christus’ woord bewaren (Op3:8,10), terwijl
in de brief aan Laodicea veronderstelt wordt dat de
2

3

G.R. Beasley-Murray, The Book of Revelation, (NCBC; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 105; R.L. Thomas, Revelation 1-7: An
Exegetical Commentary, (Chicago:Moody, 1992), 307; M.J.S. Rudwick en E.M.B. Green, ‘The Laodicean Lukewarmness,’
Expository Times 69 (1957-8): 176-78; C.J. Hemer, The Letters to the Seven Churches of Asia in Their Local Setting, (JSOTSup;
Sheffield:University, 1986), 432-440.
R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 127.

Fig. 14: Zie ik sta aan de deur en klop
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mogelijkheid bestaat dat enkelen Christus’ stem horen. De Laodicenzen dachten dat ze rijk waren
en niks nodig hadden, maar ze hadden niet eens gemerkt dat de Heer weggegaan was. Niemand had
de tragische Christus-verduistering opgemerkt. De diensten gaan gewoon door – The show must go
on – maar het hart is eruit verdwenen. De nadruk lag daarbij in Filadelfia voortdurend op wat de
Heer deed, terwijl bij Laodicea de nadruk ligt op wat de gelovigen moet doen. ze moeten zijn stem
horen, de deur openen en samen met de Heer eten. Het eten verwijst daarbij naar het (opnieuw)
sluiten van het verbond. Een maaltijd hoorde bij deze gelegenheden (Gn26:26-33; 31:43-54;
Ex24:9-11; Jz9:11-15).
De Heer klopt hier aan de deur van de gemeente, Hij staat bij hun buiten op de stoep.4 Alleen
maar een deur scheidt de gemeente op zijn allerzwakst van de tegenwoordigheid van de machtige
liefde van de Heer en die deur zwaait wijd open, binnen enkele verzen nadien (Op4:1).
(21)

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, zoals ook Ik overwonnen en Mij gezet heb met mijn
Vader op zijn troon.
Het gaat hier om de aardse troon die in het vrederijk op aarde zal staan en uiteraard in
verbinding zal staan met de hemelse troon. Die troon wordt in Lk1:32 de troon van zijn vader David
genoemd. Zelfs zijn troon deelt de Heer met de gelovigen! Wij zullen ook met Christus regeren
(2Tm2:12; Op20:4,6). Wij zullen als de ware Eva naast deze tweede Mens, de laatste Adam staan
(vgl. 1Ko15:45,47) en aan onze voeten zullen eveneens alle dingen onderworpen zijn (Ef1:22-23).
Zozeer ‘gelijk’ zullen wij Hem zijn. Tegelijk moeten we dat woord ‘gelijk’ toch ook een beetje
relativeren. Zelfs in zijn hoedanigheid als Mens blijft Christus altijd boven ons verheven. Wij zijn
mensen, vernieuwde mensen, maar Hij is de Zoon des mensen. Wij zullen met Hem koningen en
heren zijn, maar Hij is dé Koning der koningen en de Heer der heren (Op19:16). Wij zullen met
Hem priesters zijn (1Pt2:5,9; Op1:6; 5:10), maar Hij is de Hogepriester. Wij zijn niets minder dan
leden van zijn lichaam, maar Hijzelf is het hoofd van dat lichaam. Hij schaamt zich niet ons
broeders en zusters te noemen (Hb2:11), zeker, maar Hij is en blijft toch de ‘eerstgeborene onder
vele broeder en zusters’ (Rm8:29). Ook in al die opzichten waarin wij Hem ‘gelijk’ zijn, blijft Hij
toch altijd de eerste plaats innemen (Ko1:18).

(22)

Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.

4

Vragen
2. Hoe zou u de Heer Jezus op dit moment, met de kennis van het gelezenen beschrijven?
3. Waarin kunnen wij lauwheid bezitten?
4. Verwacht u nog dat Hij terugkomt om te oordelen wat niet goed is?

4

Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 56.
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4:1-11 – Hemelscené: God en de troon
1

Vertaling

(1) Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die
met mij sprak, zei: Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. (2) Terstond kwam ik in de Geest; en zie
een troon stond in de hemel en er zat Iemand op de troon; (3) en die daarop zat, was van aanzien een jaspissteen en
sardiussteen gelijk; en rondom de troon was een regenboog, van aanzien een smaragd gelijk; (4) en rondom de troon waren
vierentwintig tronen, en op de tronen zaten vierentwintig oudsten, bekleed met witte kleren en op hun hoofden gouden
kronen. (5) En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor
de troon; dit zijn de zeven Geesten van God. (6) En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En in het
midden van de troon en rond de troon vier levende wezens, vol ogen van voren en van achteren. (7) En het eerste levende
wezen was een leeuw gelijk, en het tweede levende wezen een kalf gelijk, en het derde levende wezen had het gezicht als van
een mens, en het vierde levende wezen was een vliegende arend gelijk. (8) En de vier levende wezens hadden elk
afzonderlijk zes vleugels, rondom en van binnen waren zij vol ogen en zij hebben geen rust, dag en nacht, en zeggen:
Heilig, heilig, heilig, Heer, God de Almachtige, die was en die is en die komt. (9) En wanneer de levende wezens
heerlijkheid en eer en dankzegging zullen geven aan Hem die op de troon zit, die leeft tot in alle eeuwigheid, (10) dan
zullen de vierentwintig oudsten neervallen voor Hem die op de troon zit en Hem aanbidden die leeft tot in alle eeuwigheid,
en hun kronen neerwerpen voor de troon en zeggen: (11) U bent waard, onze Heer en God, te ontvangen de heerlijkheid
en de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door uw wil bestonden zij en zijn zij geschapen.
4:1 ● Ex40:5; 2Kr4:22; Js24:18; Op19:11 | 4:2 ● Op1:10; 4:2; 17:3; 21:10 | 4:3 ● Op21:11,18-20 | 4:5 ● Op4:5; 6.1; 8.5; 11:19;
14:2; 16:18; 19:6; 22:1.

2

Vertaalvarianten

3

jaspissteen: andere vertalen verklarend ‘diamant’, omdat datgene wat we vandaag kennen als jaspissteen vroeger onbekend was
onder de naam ‘jaspis’. Men dacht toen bij dit woord aan een diamant.1
wezens: Oudere vertalingen lezen hier ‘dieren’, de meeste nieuwe vertalingen kiezen echter voor het woord ‘wezens’, omdat
dieren en beesten in het boek Openbaring steeds werktuigen van de vijand zijn (vgl. Op13:1,11).

6

3

Structuur

Alblas wijst op de chiastische overeenkomst tussen Op1:10 en 4:1-2a:2
A ‘Ik kwam in de Geest op de heerlijke dag,
B

en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin’ (Op1:10).

B’ ‘Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met
mij sprak, zei: Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren.
A’ Terstond kwam ik in de Geest’ (Op4:1-2a).
Dit hoofdstuk heeft echter ook een verbinding met Op5. 3 Beiden hoofdstukken vormen de voorbereiding op het openen van de
zegels. Dat beiden daarbij met elkaar in verbinding staan wordt ook duidelijk door dat er in totaal zeven keer gesproken wordt van
God als de zittende (op de troon) – namelijk vier keer in Op4 (v3,4,9,10) en drie keer in Op5 (v1,7,13). Ook is het opvallend dat de
lofprijzing van het Lam in 4:11 begint met ‘U bent waard, onze Heer en God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht,
want U hebt alle dingen geschapen, en door uw wil bestonden zij en zijn zij geschapen.’ en in 5:12-13 eindigt met een acclamatie van
de hele schepping gericht aan het Lam en God: ‘en zij zeiden met luider stem: ‘Het Lam dat geslacht is, is waard te ontvangen de
kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof.’ En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de
aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: ‘Hem die op de troon zit, en het Lam, zij de lof en de eer en de
heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid.’’.4 Op die manier eindigen beide hoofdstukken met aanbidding.

1
2
3

R.H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, Vol. I, (ICC; Edinburgh:T & T Clark, 1920),
114; G.R. Beasley-Murray, The Book of Revelation, (NCBC; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 113; R.H. Mounce, The Book of
Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 134.
S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 46.
J. Lambrecht, ‘A Structuration of Revelation 4:1 – 22:5,’ in: L’ Apocalypse johannique et l’Apocalyptique dans le Nouveau
Testament, red. J. Lambrecht, (Leuven, 1980), 90, nt35.
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Commentaar

Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met
mij sprak, zei: Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren.
Nadat de profeet Gods boodschap aan de zeven gemeentes heeft
verder gegeven, ziet hij een deur. Deze keer is de deur niet gesloten
zoals in Laodicea (Op3:21), maar staat zij wijd open. We mogen dan
ook als gelovigen mee gluren over de schouders van de profeet om
iets op te vangen van de hemelse heerlijkheid die normaal niet
waarneembaar is met menselijke ogen. Alle gelovigen mogen deze
rondleiding in de hemel meemaken en zien Wie er in de hemel is en
wat van daaruit gebeuren zal. Johannes wordt dan ook door de Heer
Jezus (vgl. Op1:10) opnieuw aangesproken met de woorden: ‘Kom
hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren.’ Voor het eerst
in dit boek verwisselt de profeet zijn plaats (zie ook: Op10:1; 12:18;
15:1; 21:10) en maakt hij als het ware een ‘hemelvaart’ naar boven.
Vanuit het profetische karakter van Openbaring denken veel
uitleggers dat de taferelen die de apostel Johannes hier schetst
plaatsvinden in de toekomst. De woorden ‘wat hierna gebeuren
Fig. 15: Een geopende deur
moet’ vormen dan een parallel met de woorden ‘en wat er zijn zal’
in Op1:19. Concreet wordt daarbij vaak de zeventigste jaarweek (vgl. Dn9:27) aangeduid als tijdstip
van deze hemelse- en aardse gebeurtenissen.
Maar voordat de profeet ons schrijft over deze vreselijke zegel-oordelen die over de aarde
zullen losbarsten, laat hij ons eerst als het volledige contrast een glimp zien van de heerlijkheid in
de hemel. Hier erkennen we de mensen die God als Schepper (Op4) en Verlosser (Op5) eren.5 Deze
wijze van contrasteren vinden we meerdere keren in het boek terug; zo zien we de ontelbare schare
uit de heidenen en de 144.000 Israëlieten in lofprijs en eer, voor het geschal van de bazuin-oordelen
(Op7:9-17) en de 144.000 op de berg Sion voor het uitgieten van de schaal-oordelen (Op14:1-5).
4.1

Excursus: Johannes ‘hemelvaart’ als typologie van de opname van de Gemeente?

Veel uitleggers hebben in de hemelvaart van Johannes, die hier beschreven wordt, een
typologische verwijzing gezien naar de toekomstige hemelvaart van de gemeente. 6 De argumenten
daarvoor luiden vaak als volgt:
(1) In de rest van het boek wordt niet meer gesproken over de gemeente;
(2) Aangezien enkel nog maar over de verzegelden uit Israël en de schare uit de volkeren
gesproken wordt, moeten we concluderen dat deze gelovigen niet meer bij de gemeente
behoren, aangezien daarin geen verschil is tussen Griek en Jood (Gl3:28);
(3) Openbaring spreekt later over een tempel (Op7:15; 11:1), wat erop wijst dat de geestelijke
tempel van de gemeente, plaatsgemaakt heeft voor een stenen tempel op aarde (vgl. Jh4:21);
(4) De gemeente is hier in de hemel opgenomen aangezien de kandelaren die eerst op aarde
stonden, nu voor Gods troon staan (Op4:5; 1:20);
(5) Op3:10 zegt ons dat de gemeente opgenomen wordt voor de grote verdrukking.

4
5
6

Vgl. J.D. Charles, ‘An Apocalyptic Tribute to the Lamb (Rev 5:1-14),’ Journal of Evangelical Theological Society 34.4 (dec.
1991): 462.
B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 50.
H.A. Ironside, Lectures on the Book of Revelation, (New York:Loizeaux Brothers, 1946), 80.
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(2)

Terstond kwam ik in de Geest; en zie een troon stond in de hemel en er zat Iemand op de troon;
Terstond kwam de profeet in de Geest en werd hij
opgenomen in de hemel. De deur van de hemel was
open, maar hij kon niet in eigen kracht in de hemelse
sferen kijken.7 Hiervoor was hij – net als iedere
gelovige – afhankelijk van Gods Geest. We lezen dan
ook meerdere keren in het boek Openbaring dat
Johannes opgenomen werd door de Geest om iets van
Gods openbaring te mogen zien (Op1:10; 4:2; 17:3;
21:10).
In de hemel stond een troon waarop Iemand zat
(Op4:9; 5:1,7,13; 6:16; 7:15; 21:5). En die daarop zat
was..., en dan volgt een beschrijving van Degene die
op de troon zit. Hij hoeft niet genoemd te worden,
slechts Eén kan daar zitten.
De ‘troon’ in de hemel wijst op de heerschappij
van onze Schepper en God. Het is de plaats van
macht, de zetel van de regering van de Almachtige.
Het woord ‘troon’ vloeit zo als een rode draad door
dit hoofdstuk (Op4:2-6,9-10), terwijl in het volgende
hoofdstuk het woord ‘boek’ centraal zal staan.
Algemeen kan men stellen dat het boek Openbaring
het ‘troonboek’ van de Bijbel is, aangezien we hierin
Fig. 16: Tafereel rondom de troon in de hemel
zesenveertig keer over de ‘troon van God’ lezen. Er is
bijna geen hoofdstuk in Op waarin dit begrip niet terugkomt, iets dat opmerkelijk is als we
bedenken dat we slechts zestien keer in de rest van het Nieuwe Testament lezen over een ‘troon’.
Deze troon is niet leeg, ze is niet aan het lot overgelaten. We zien reeds na enkele stappen de
Heer op de troon, de machten om de troon, de werking vanaf de troon en de eeuwige godsdienst
rondom de troon. Over de Here God schrijft Johannes daarbij heel terughoudend. Hij vermijdt
zorgvuldig elk antropomorfisme in de omschrijving van God. Wel noemt hij het feit dat er Iemand
op zit, maar vervolgens neemt Johannes zijn toevlucht tot de vergelijking met de edelstenen en de
regenboog.
Als we terugdenken aan de gegevens uit het Oude Testament zouden we de troon Gods kunnen
vergelijken met de plaats van het Allerheiligste waar ook de ark van het verbond stond (2Kn19:15;
Ps80:2; Jr3:16). Voor deze plaats bevond zich het heilige, waar we de zeven kandelaren
tegenkwamen (4:5) en vervolgens in het voorhof het koperen wasbekken (4:6) en het
reukofferaltaar (vgl. 5:8).

(3)

en die daarop zat, was van aanzien een jaspissteen en sardiussteen gelijk; en rondom de troon was een regenboog, van
aanzien een smaragd gelijk;
Door middel van de duurste edelstenen wordt God de Schepper door de profeet beschreven. De
jaspissteen is een doorzichtige witte diamantachtige rotskristal (Op21:11). De sardiussteen is een
bloedrode, oftewel vleeskleurige steen, die genoemd werd naar de stad Sardes en hier in verband
met het oordeel verwijst naar het oordeelsbloed (Op6:12; 8:7; 11:6; 14:20; 16:3; 19:13). De
smaragd is een lichtgroene steen of doorzichtige kristal, waarin het licht net zoals in een prisma
wordt gebroken (Ez1:27).
Later in Op21 zullen we ontdekken dat dezelfde stenen die hier voor God toegepast worden ook
gebruikt worden om het nieuwe Jeruzalem te beschrijven (Op21:11,18-20). De jaspissteen en
sardiussteen zijn daar de eerste en de zesde steen en de smaragd de vierde steen. Verder zijn de
7

W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 207.
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stenen nog te erkennen in Ez28:13 bij de beschrijving van de koning van Tyrus. En in Ex28:17-21
waar ze als eerste, laatste en vierde (Juda) steen genoemd worden van het twaalfstenige borstschild
van de hogepriester. Zij dienden allen om de heerlijkheid van God uit te stralen. Sommigen hebben
hierbij nog gewezen op de opvallende plaatsen die deze stenen innemen in het borstschild van de
hogepriester. De eerste steen (jaspissteen) representeert de stam Ruben, Jakobs eerstgeborene, de
vierde steen (smaragd) representeert de stam Juda de stam van de Messias-belofte (Op5:5) en de
laatste steen (sardiussteen) representeert de stam Benjamin die na Jozef de lievelingszoon en zoon
van de rechterzijde van Jakob was. Hoe het ook zij. Feit blijft dat al deze dragers van de stenen
faalden in hun taak. Israël faalde, de koning van Tyrus faalde en de gemeente faalde om deze
heerlijkheid te tonen.
Rondom de Here God die hier als Enige waardig is om deze stenen de heerlijkheid te geven die
ze toekomen, verschijnt er echter een regenboog die ons terug herinnert aan het verbond dat God
met deze aarde sloot. Normaal verschijnt de regenboog tijdens of kort na de storm, maar hier
verschijnt hij voor de storm.8 Het is de boog die als het ware zegt dat nadat het oordeel op aarde is
gekomen, de stromen van de zegeningen weer opnieuw vanuit de hemel naar beneden zullen dalen
(Gn9:8-17).
(4)

en rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op de tronen zaten vierentwintig oudsten, bekleed met witte kleren en
op hun hoofden gouden kronen.
Zoals de Heer beloofd had dat de getrouwe gelovigen op de troon zouden zitten en een kroon
zouden dragen (Op2:10; 3:21; 2Tm2:12), ziet Johannes deze belofte nu realiteit worden. In het
verleden is daarbij verwezen naar de profeet Daniël die schrijft: ‘Terwijl ik bleef toekijken, werden
tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn
hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend
vuur’ (Dn7:9). Juist vanuit die profetie valt op dat de tronen nog leeg zijn, aangezien de belofte nog
niet vervuld was.
Over de vierentwintig oudsten is in het verleden veel geschreven en gedebatteerd. Zo werden ze
gezien als één grote nieuwtestamentische priesterklasse (cf. Op5:8) die representant stonden voor de
gemeente, zoals de vierentwintig priesterorden die koning David instelde representatief waren voor
geheel Israël (1Kr24:1-19). Bij de precieze definitie van de oudsten gingen de meningen echter
uiteen. Veel uitleggers denken dat de oudsten engelen zijn9, terwijl anderen denken aan de
verheerlijkte gelovigen. De eerste opvatting heeft daarbij de minste troeven in de hand, want:
(a) de oudsten worden in Op5:9 en 12 duidelijk van de engelen rondom hun onderscheiden. De
engelen spreken daarbij, terwijl de oudsten zingen.
(b) nergens in de Bijbel vinden een verwijzing naar engelen die op tronen zitten (integendeel
vgl. Lk1:19; Op3:21; 20:4; Mt19:28; Lk22:30);
(c) in het boek Openbaring dragen verder alleen de gelovigen witte kleren (Op3:4-5, 18; 6:11;
7:9,13-14; 19:14), terwijl de engelen glanzend linnen kleding dragen.
(d) de oudsten hebben het kenmerk van ‘koningen’ en ‘priesters’ wat in het Nieuwe Testament
alleen gezegd wordt van de gelovigen (1Pt2:5,9; Op1:6).

8
9

W.W. Wiersbe, The Bible Exposition Commentary, Vol. II, (Wheaton:Victor Books, 1989), 582.
R.L. Thomas, Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, (Chicago:Moody, 1992), 348; E.W. Bullinger, The Apocalypse or
‘The Day of the Lord’, (London:Eyre and Spottiswodde, z.j.), 219; J.P. Lange, Commentary on the Holy Scriptures, Vol. XII,
(Grand Rapids:Zondervan, 1960), 152; J. Moffatt, The Revelation of St. John the Divine, (EGT V; London:Hodder and
Stoughton, 1910), 378; I.T. Beckwith, The Apocalypse of John, (New York:Macmillan, 1922), 498-99; J. Phillips, Exploring
Revelation, (Chicago:Moody, 1974), 103; A. Reese, The Approaching Advent of Christ, (Grand Rapids:International
Publications, 1975), 92; G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans, 1985), 75; G.R.
Beasley-Murray, The Book of Revelation, (NCBC; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 114; G.K. Beale, The Book of Revelation: A
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(Chicago:Moody, 1935), 374.
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Moeilijk bij de tweede optie is de vraag of de vierentwintig oudsten alleen de
nieuwtestamentische gelovigen of ook de oudtestamentische gelovigen representeren.10 Uitleggers
die geloven dat de opname van de gemeente niet aan het begin van de grote verdrukking plaatsvindt
zien vaak alleen de oudtestamentische gelovigen in deze vierentwintig oudsten.11 Maar ook
uitleggers die wel geloven in een opname voor de grote verdrukking kiezen soms hiervoor. 12 Door
het lied dat de oudsten zingen wordt de keuze verzwaard, omdat ‘Gij zijt waardig de boekrol te
nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw
bloed, uit elke stam en taal en volk en natie’, moeilijk gezegd kan worden door de
oudtestamentische gelovigen. Toch lijkt Hb11:40 de mening te ondersteunen dat hier ook aan de
oudtestamentische gelovigen gedacht moet worden. Zij zijn samen met de nieuwtestamentische
gelovige immers ontslapen ‘in Christus’ (vgl. 1Ko15:24; 1Th4:16) en Op20:4 noemt ook enkel bij
de eerste opstanding degene die in het uur van de verzoeking zijn gestorven.13 Het lied dat de
oudsten zingen hoeft hier verder geen probleem te vormen, aangezien ook de oudtestamentische
gelovigen enkel verlost zijn door het Lam. Het grote verschil met de nieuwtestamentische gelovigen
is enkel dat zij leefden voor de eerste komst van Christus, en de nieuwtestamentische gelovigen
leven na de eerste komst van Christus. Het heil blijft echter voor beide gelovigen hetzelfde. Want
op geen andere manier is redding mogelijk, dan door Christus.
Bij al deze fijnheden mag het ons niet ontgaan dat de vierentwintig oudsten hier een bijzondere
plaats innemen. Ze staan immers korter bij de troon dan de engelen, iets wat iedere oudste en
gemeentelid stil zal maken.
(5)

En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit
zijn de zeven Geesten van God.
Net als bij de openbaring van God op de berg Sinaï gaan ook hier donder en bliksem uit van de
troon (Ex19:16,20; vgl. Op22:1 waar eveneens het levend water vanuit de troon ontspringt). In het
Oude Testament werden deze natuurkrachten verbonden met Gods macht en majesteit als Schepper
(Ps77:18). In het algemeen kondigen ze echter ook Gods oordeel aan over de mensheid en staan ze
daardoor in een climactisch verband met de regenboog die herinnert aan het oordeel en de zegen
Gods (Ex9:23; 1Sm2:10; Ps18:13-15; Op4:3).
In het boek Openbaring zullen we het geruis van de donderslagen in totaal zeven keer horen
(Op4:5; 6:1; 8:5; 11:19; 14:2; 16:18; 19:6). Daarbij is het opvallend dat bij drie van deze zeven keer
niet gezegd wordt dat de stemmen, bliksemstralen of donderslagen van de troon uitgaan (8:5; 11:19;
16:18).

(6)

En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden van de troon en rond de troon vier levende
wezens, vol ogen van voren en van achteren.
Voor de troon bevond zich
de glazen zee. In de tempel van
Salomo stond deze zee op het
voorhof en was hij gevuld met
water. Het voorwerp diende om
degene die tot God wilde
naderen te wassen, zodat deze
rein voor God kon treden. Het
visioen dat Johannes hier
10 Dit laatste wordt verondersteld door: H. Alford, The Greek New Testament, Vol.IV, (Grand Rapids:Baker Book House, 1980),
596-597; C. Larkin, The Book of Revelation, (Philadelphia:Moyer & Co., 1919), 38; Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een
praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 62.
11 M.J. Rosenthal, The pre-wrath rapture of the church, (Nashville:Thomas Nelson, 1990), 252, 254.
12 J.D. Pentecost, Bibel und Zukunft, (Dillenburg:CV, 1993), 228-230, 272-278, 423-427.
13 W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 211-212.
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ontvangt duidt erop dat deze reiniging voor de gelovigen nu constant is.14 Degene die hier voor God
staan, bevinden zich in een voortdurende toestand van heiligheid en reinheid. De gelovige is dat wat
de zee uitbeeld: eeuwig rein voor God. In de kristale zee kan men zich immers niet meer wassen.
Eveneens zal later als een kristalheldere diamant het hemelse Jeruzalem aangeduid worden door de
profeet (Op21:11).
De uitdrukking ‘in het midden van de troon’ geeft aan dat de troon verheven was en er een
grote trap of helling naar boven liep. De vier levende wezens bevonden zich op het midden van die
trap of helling en keken naar voren naar het centrum van de troon en naar achteren naar datgene wat
zich om de troon heen bevond. Deze wezens zagen alles en ze konden bij het aanschouwen van de
heilige God alleen maar zeggen: ‘heilig, heilig, heilig’ (Op4:8). Door deze belijdenis en hun
aanbidding van de ware God, vormen ze een duidelijk contrast met de vier dieren in Dn7 die God
verachtten.
4.2

Excursus: De vier levende wezens in de Bijbel

In Ezechiël 1:5-14 lezen we voor de eerste keer over deze vier levende wezens. We vinden daar
dezelfde gezichten bij deze wezens, met als uitzondering dat in Ezechiël elk wezen alle vier de
gezichten bevat. Alle vier de wezens dragen dezelfde kenmerken, terwijl in het boek Openbaring
elk wezen slechts één van de vier kenmerken heeft. Later worden deze vier wezens door Ezechiël
aangeduid als cherubim (Ez10:20). Ook vinden we deze eigenschappen terug bij de engelen: de
kracht (Ps103:20), de bereidheid om te dienen (Hb1:14), de wijsheid (Lk15:10), en de snelheid
(Dn9:21).15
Er zijn echter meerdere parallellen en opvallendheden te zien tussen de visioenen in Ezechiël 1
en Jesaja 6 en het visioen waarover we hier lezen. Zo is het opvallend dat we in Ezechiël lezen dat
het wiel van Gods troon rondom bedekt is met ogen, terwijl het hier de wezens zijn die volledig
bedekt zijn met ogen. Eveneens beschrijft ook Ezechiël de regenboog in dit tafereel (Ez1:28). Als
Jesaja de troon van God beschrijft, ziet hij boven de troon een Serafim (Js6:1-4). Deze Serafim
hebben zes vleugels, terwijl de cherubim bij Ezechiël vier vleugels hebben (Ez1:6). Hoe moeten we
Openbaring 4 nu zien? Hier vinden we namelijk net als in Ezechiël vier wezens die echter zes
vleugels hebben. Hebben we nu te maken met cherubim of serafim? Het vraagstuk wordt moeilijker
als we ook nog ontdekken dat zowel in Js6 als in Op4 de wezens uitspreken: ‘heilig, heilig,
heilig’ (Js6:3; Op4:8). Een vergelijking met het Oude Testament laat Remmers concluderen dat
Ezechiël en Jesaja elk slechts een deel van de geweldige heerlijkheid van Gods troon mogen zien,
terwijl Johannes de gehele heerlijkheid mag aanschouwen.16 Ezechiël viel bij dit visioen op zijn
aangezicht en Jesaja riep: ‘Wee mij! Ik ben verloren, want ik ben een man van onreine
lippen’ (Js6:5; Ez1:28). Maar voor Johannes was er een deur geopend in de hemel, en de eerste
stem die hij in het begin gehoord had, riep hem om naar binnen te komen.
(7)

En het eerste levende wezen was een leeuw gelijk, en het tweede levende wezen een kalf gelijk, en het derde levende wezen
had het gezicht als van een mens, en het vierde levende wezen was een vliegende arend gelijk.
Al in het vorige vers lazen we over de vier wezens. Het getal vier verwijst in de gematria naar
de gehele aarde, zoals zichtbaar wordt aan de windstreken. 17 Opvallend is dat Johannes hier de
gestalte van deze wezens vermeld. De eerste was gelijk aan een leeuw, de tweede aan een kalf, de
derde aan een mens en de vierde aan een arend.
In de kerkgeschiedenis werden de vier evangeliën al snel ingedeeld volgens de vier dieren in
Openbaring 4:7. Zodoende kreeg Mattheüs uiteindelijk de leeuw toegeschoven die van het
koningschap zou spreken; Markus de os die van de dienst sprak; Lukas de mens die van de
mensheid van Christus sprak; en Johannes de adelaar, die van de Godheid van Christus sprak.
14
15
16
17

L. Strauss, The Book of the Revelation, (Neptune:Loizeaux Brothers, 1964), 134.
W. Hendriksen, More than Conquerors, Vol. I, (Grand Rapids, 1939), 107.
A. Remmers, Biblische Bilder und Symbole Lexicon, (Hückeswagen:CSV, 2001), 112.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 214.
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In het bijzonder bij de laatste symboliek, namelijk de adelaar werd het moeilijk hier een verwijs
van de Godheid van Christus in te zien, veelal probeerde de uitleggers dit te bewijzen door de
adelaar als een dier dat los van de aarde is te beschrijven. Victorinus had waarschijnlijk als eerste
deze these opgesteld, waarna ook anderen deze overnamen zoals Augustinus18. Hierbij moet er
echter gezegd worden dat de kerkvaders zich hierin vaak oneens waren; zoals Irenaeus 19 die Markus
de adelaar toeschreef. Ook Williams liet Markus de mens toekomen, terwijl hij Lukas de os
(priesterlijk offerdier) gaf.
Kerkvader
Victorinus
Irenaeus (120-202n.Chr.)
Augustinus (354-430n.Chr.)
Pseudo-Athanasius
Jerome20 (347-420n.Chr.)

Mens
Lukas
Mattheüs
Markus
Mattheüs
Mattheüs

Leeuw
Mattheüs
Johannes
Mattheüs
Lukas
Markus

Os
Markus
Lukas
Lukas
Markus
Lukas

Adelaar
Johannes
Markus
Johannes
Johannes
Johannes

Hoe het ook zij, in ieder geval is er niet vanuit de Bijbel op te maken dat de wezens in
Openbaring 4:7 naar de vier evangeliën verwijzen; eveneens moet er ook gezegd worden dat we de
mensheid van Christus ook in het Johannes evangelie vinden, zoals we de dienst van Christus ook
in Mattheüs weer vinden. Zodoende toont de schrift ons zelf dat Christus niet al te gemakkelijk
opgedeeld kan worden in deze vier dieren.
We zouden dan ook voor een andere mogelijkheid kunnen kiezen en denken dat deze vier
wezens het karakter van God representeren; de leeuw heeft een onovertrefbare kracht en majesteit
en kan op de regering van God, het kalf wordt in het Nieuwe Testament steeds voorgesteld als een
dier dat geslacht wordt (Lk15:23; Hb9:12,19) en kan wijzen op het geduld en de onveranderlijkheid
van Gods regering, de mens, het beeld en gelijkenis van God, wijst op de oorspronkelijke wijsheid,
de inzicht en de heerschappij waarmee God regeert en de vliegende adelaar wijst op de snelheid en
de onverwachtheid waarmee de Heer zijn heerschappij zal uitvoeren.
(8)

En de vier levende wezens hadden elk afzonderlijk zes vleugels, rondom en van binnen waren zij vol ogen en zij hebben
geen rust, dag en nacht, en zeggen: Heilig, heilig, heilig, Heer, God de Almachtige, die was en die is en die komt.
Deze vier levende wezens waren klaar om uitgezonden te worden door de Heer (Js6:2). Op het
moment dat Johannes ze zag stonden ze rusteloos bij de troon en konden ze bij het zien van hun
Schepper alleen maar ‘heilig, heilig, heilig’ uitroepen. Hoeveel ogen ze ook hadden, hoe goed ze
alles bestudeerden, er kon geen enkele smet gevonden worden aan deze hoogheilige God . Geen
zonde was er te bekennen. Hij was de Allerheiligste.
De uiterlijkheden die de wezens hier dragen werden vaak door de mensen aangebeden. Zo
aanbaden de Babyloniërs de leeuw, de Egyptenaren de stier (Ex23), de Grieken de mens en de
Romeinen de adelaar. Hier wordt echter voor al deze ‘aanbidders’ duidelijk dat niet de ‘wezens’
aanbeden moeten worden, maar de Schepper. Enkel Hij is de lofzang, die we verder nog dertien
keer in het boek Openbaring zullen tegenkomen, waard. Onze Schepper is zo groot dat er in de
hemel een voortdurende lofprijzing voor Hem plaatsvindt (Op4:8; 5:13).
4.3

Excursus: Veertien lofgezangen in het boek Openbaring

Passage

De lovenden

De Ontvanger van de lof

Op4:8

De vier wezens

God de Vader

Op4:10

De vierentwintig oudsten

God de Vader

18 Augustinus, Overeenkomsten in de Evangeliën 1.6.9
19 Irenaeus, Tegen de Ketters 3.11.8
20 Hiëronymus, Voorwoord bij het Commentaar op Mattheus.
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Op5:8-9

De vierentwintig oudsten en de vier wezens

Christus het Lam

Op5.11-12

Velen engelen

Christus het Lam

Op5:13

Ieder schepsel

God de Vader en het Lam

Op7:9-10

Een grote schare

God de Vader en het Lam

Op7:11

Engelen, de oudsten en de vier wezens

God de Vader

Op11:16-18

De vierentwintig oudsten

God de Vader

Op15:2-4

De heiligen uit de grote verdrukking

God de Vader en het Lam

Op16:5-6

De engel van het water

God de Vader

Op16:7

Anderen van het altaar

God de Vader

Op19:1-3

Een grote schare

God de Vader

Op19:4

De vierentwintig oudsten en de vier wezens

God de Vader

Op19:6-8

Een grote schare

God de Vader

(9)

En wanneer de levende wezens heerlijkheid en eer en dankzegging zullen geven aan Hem die op de troon zit, die leeft tot
in alle eeuwigheid,

(10)

dan zullen de vierentwintig oudsten neervallen voor Hem die op de troon zit en Hem aanbidden die leeft tot in alle
eeuwigheid, en hun kronen neerwerpen voor de troon en zeggen:
Steeds groter en groter wordt de lofprijs en
aanbidding in Op4 en 5. Eerst horen we enkel de vier
levende wezens eer geven aan de Schepper (Op4:9),
vervolgens worden meteen in het volgende vers de
stemmen van de vierentwintig oudsten hoorbaar
(Op4:10). In Op5 lezen we opnieuw dat de vier
levende wezens en de oudsten, God lofprijzen en
aanbidden (Op5:8). De aanbidding vindt daarbij geen
rust, maar wordt vergezeld door een ontelbare groep
engelen (Op5:11), miljoenen engelen lofprijzen hem
Fig. 18: De 24 oudsten leggen hun kronen neer
en dan wordt ten slotte als laatste deelnemer de gehele
schepping meegenomen in deze enorm magnifieke aanbidding voor de enige ware God (Op5:13);
de Schepper en Verlosser die alle eer en glorie ontvangt voor eeuwig en eeuwig.
Deze aanbidding van de vier wezens en van de oudsten neemt geen einde in het boek
Openbaring. Steeds weer opnieuw lezen en horen we van hun lofprijs en eer (Op5:14; 7:11; 11:16;
19:4). De oudsten werpen hun kronen neer voor de troon van hun Schepper. Niets aan eigen eer
willen ze op dat moment hebben, alle roem en eer dient uit te gaan naar de Allerhoogste God. Hij
alleen dient geroemd en geprezen te worden. Alles wat we niet ten laatste gebruiken voor Hem
roven we van Hem. Niet wij, niet onze daden, maar Hij! Hij alleen.
‘Mijn dierbare Heer Jezus, u weet hoe ik met Paulus zeggen kan: “ontbonden en bij Christus te
zijn is het beste.” O, hoeveel beter! Ik verlang ernaar! Ze komen en spreken van een kroon van
heerlijkheid. Mogen ze toch ophoren met die heerlijkheid van de hemel! Mogen ze toch stil
zijn! Ik wens geen kroon! Ik heb Hem, Hem! Ik zal bij Hem zijn! Bij de Man van Sichar, bij
Hem, die stilstond om Zacheüs te roepen, bij de Man van Johannes 8, bij de Man die aan het
kruis hing, bij de Man, die stierf! O, bij Hem te zijn, voordat de heerlijkheden, de kronen en het
koninkrijk te voorschijn treden! Het is wonderbaar, wonderbaar! Alleen met de Man van Sichar,
de Man aan de poort van Naïn; en ik zal altijd bij Hem zijn! Neem deze treurige, treurige plaats,
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waar Hij verworpen werd en en geef me Zijn tegenwoordigheid! O, Man van Sichar!’
(John Giffon Bellet, kort voor zijn overlijden).21

(11)

U bent waard, onze Heer en God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want U hebt alle dingen
geschapen, en door uw wil bestonden zij en zijn zij geschapen.
Alleen God de Heer en Schepper is onze aanbidding waard. Hier wordt dit gezegd vanwege de
waarde van zijn Persoon als Schepper, terwijl we dezelfde uitspraak in het volgende hoofdstuk
vinden waar het gezegd wordt tegen de Zoon, de Heer en Verlosser, vanwege de grootheid van zijn
verlossingswerk (Op5:12).

5

Vragen
1. Schrijf een verhaal vanuit een van de karakters uit Op4.
2. Welke verwijzingen naar het Oude Testament kom je tegen in dit hoofdstuk?
3. Schrijf op het einde op een klein kaartje een vers op dat jou het meeste inspireert, deze
kaartjes worden vervolgens gemengd en uitgedeeld aan de groep.
4. Welke verschillen erken je tussen de lofprijs in Op4 en 5?
5. Wat zegt ons dit hoofdstuk over God en over Zijn relatie met de schepping?
6. Wat maakt de meeste indruk op je in dit hoofdstuk?
7. Welke zaken in de schepping geven je de meeste indruk van Gods heerlijkheid?
8. Wanneer heeft de heilige Geest je de laatste keer vervuld en tot ware aanbidding geleid?

21 A. Remmers, ‘John Gifford Bellett (1795-1864),’ Gedenkte eurer Führer, (Hückeswagen:CSV).
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5:1-14 – Hemelscené: Het Lam en het boek
1

Vertaling

(1) En ik zag op de rechterhand van Hem die op de troon zat een boekrolletje, beschreven van binnen en van buiten
verzegeld met zeven zegels. (2) En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: ‘Wie is waard het boek te openen
en zijn zegels te verbreken?’ (3) En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon het boek openen of
het bezien. (4) En ik weende zeer, omdat niemand waard bevonden was het boek te openen of het te bezien. (5) En een
van de oudsten zei tot mij: ‘Ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het
boek en zijn zeven zegels te openen.’ (6) En ik zag in het midden van de troon en van de vier levende wezens en in het
midden van oudsten een Lam staan als geslacht; het had zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven Geesten van
God, uitgezonden over de hele aarde. (7) En het kwam en nam het boek uit de rechterhand van Hem die op de troon
zat. (8) En toen het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten voor het Lam neer;
zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. (9) En zij zingen een
nieuw lied en zeggen: ‘U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God
gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, (10) en hebt hen voor onze God gemaakt tot een
koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde regeren.’ (11) En ik zag, en hoorde een stem van vele engelen rond
de troon en de levende wezens en de oudsten, en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden
duizendtallen, (12) en zij zeiden met luider stem: ‘Het Lam dat geslacht is, is waard te ontvangen de kracht en rijkdom
en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof.’ (13) En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde
en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: ‘Hem die op de troon zit, en het Lam, zij de lof en de eer en de
heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid.’ (14) En de vier levende wezens zeiden: ‘Amen.’ En de oudsten vielen
neer en aanbaden.
5:1 ● Dn12:4,8 | 5:5 ● Gn49:8-12.

2

Vertaling

10

over de aarde regeren: De Lutherbijbel en de Züricherbijbel vertalen hier ‘heersen op aarde’, maar het moet eigenlijk ‘heersen
over de aarde’ heten. Als het werkwoord ‘heersen’ namelijk in het Grieks met het voorvoegsel epi verbonden is, betekent dat in
ieder geval het bereik van de heerschappij en niet de woonplaats van de heersende (Lk1:33; 19:14,27).

3

Grammatica

1

op de rechterhand: Andere vertalen ‘in de rechterhand’ (SV, NBG, ELB). We kunnen het Griekse epi hier echter gewoon met
‘op’ vertalen en denken aan een hand waarop het boek wordt gepresenteerd.
beschreven van binnen en van buiten verzegeld met zeven zegels: Menig vertaling heeft bij de vertaling de komma zo geplaatst,
dat de indruk ontstaat dat de boekrol van binnen en van buiten beschreven is. Als dit echter zo zou zijn had het weinig nut om
deze boekrol te verzegelen. Vanuit het Grieks kunnen we echter ook de volgende vertaling geven: Een boekrol beschreven van
binnen en van buiten verzegeld met zeven zegels.

1

4
(1)

Commentaar

En ik zag op de rechterhand van Hem die op de troon zat een boekrolletje, beschreven van binnen en van buiten verzegeld
met zeven zegels.
Johannes ziet vervolgens een boekrolletje op de rechterhand van Hem die op de troon zat. We
moeten ons hierbij een rechterhand voorstellen die open is en waarop het boekrolletje ligt. God
presenteert op die manier het boek aan degene die het in ontvangst kan nemen.
De rechterhand van God wijst vaak op Gods bemoeienissen met deze wereld (Jh5:17; Op4:5).
Niets is aan het toeval overgelaten. Zelfs in deze donkere tijd. Alles gebeurt zo, zoals Hij die op de
troon zit het heeft voorzien.1
1

B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 59.
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De profeet Ezechiël sprak al over een boekrolletje waarop klaagliederen geschreven stonden
(Ps139:16; Js29:11; Ez2:9).2 Ook het boek dat hier genoemd wordt lijkt droefheid met zich mee te
brengen. De inhoud is echter onbekend! De meesten denken aan de verborgenheden Gods (Op10:7),
die door de oudtestamentische profeten waren aangekondigd, maar enkel door Christus konden
worden uitgevoerd (Dn12:9).3 Dan zou de boekrolletje de volgende aspecten bevatten: (a) Christus
eigendomsrecht als erfgenaam en losser van de schepping; (b) De oordelen die nodig zijn om de
aarde te reinigen; (c) De openbaring van de raad van God met de schepping; en (d) het eindoordeel
over de aarde, zegen voor de heiligen, vernieuwing van de schepping, verheerlijking van God en
het Lam. De eindtijd waarvan de profeten in het verleden al een glimp mochten opvangen gaat nu
beginnen. Maar voordat dit gaat gebeuren zullen eerst de zeven zegels van de boekrol moeten
worden verbroken. Als uiteindelijk de engel de zevende bazuin zal blazen is de eindtijd, die een tijd,
tijden en een halve tijd duurt ook echt aangebroken. Dan zal er geen uitstel meer zijn (10:5).
Wellicht heeft het daarom veel te zeggen dat Johannes in Op10:8 een geopend (!) boekrolletje
krijgt.
Na gelang de vertaling met ‘van binnen en buiten beschreven’ of met ‘van binnen beschreven
en van buiten verzegeld’ kan men twee kanten op bij deze toevoeging. Als we kiezen voor de
vertaling ‘van binnen en buiten beschreven’, leggen we er de nadruk op dat er geen open plekje
meer is op het boekrolletje; de maat van de zonde is vol. Als we echter kiezen voor de vertaling
‘van binnen beschreven en van buiten verzegeld’, leggen we vooral de nadruk op het geheim en de
ontoegankelijkheid van de boodschap van dit boekrolletje. Een voorbeeld van een verzegelde brief
vinden we ook in Jr32:6-16 in samenhang met de aankoop van een veld. De verzegelde rol is daar
een koopbrief, die de eigenaar van het veld noemt, die het recht tot verkoop heeft (Lv25:23-25).
Volgens de Romeinse wet moest een testament met zeven zegels verzegeld zijn. Roller volgt de
eerste vertaling en denkt hier aan een papyrusrol die een oorkonde bevat.4 In de oudheid was dat
een bijzonder juridisch document waar – om vervalsing tegen te gaan – , op de buitenkant hetzelfde
stond, als aan de binnenkant. Alleen was de binnenkant verzegeld en kon deze bij rechtszaken
worden geopend om de buitenkant te vergelijken met de binnenkant.
(2)

En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: ‘Wie is waard het boek te openen en zijn zegels te verbreken?’
Hier vinden we voor het eerst een engel, in Op4 worden geen engelen genoemd. Waarschijnlijk
duidt dit erop dat God vooral tijdens de laatste zeven jaren, die we vinden in het boek Openbaring,
gebruik maakt van engelen om de oordelen te verrichten op aarde. Het Griekse woord voor
‘groot’ (Gr. megas) vinden we verder vijfenzeventig keer in het boek Openbaring.
Het is niet de vraag wie het kan, maar wie er bevoegd voor is. 5 Met andere woorden: ‘Wie is de
eigenaar van de aarde? Wie heeft het recht om de aarde te lossen?’ Zeer opvallend is dat een sterke
engel deze vraag stelt. We ontmoeten steeds weer opnieuw een sterke engel (Op10:1; 18:21), de ene
keer met een geopend boek en de andere keer met een zware molensteen. Enkele denken dat het in
Op5 om de engel Gabriël gaat, omdat hij meer dan de andere engelen de titel boodschapsengel
draagt (Dn8:11; Lk1), maar dat is natuurlijk moeilijk te bewijzen.
De zegels waren volgens sommigen in het midden van de boekrol achter elkaar aangebracht,
zodat het ene zegel na het andere gebroken moest worden om de boekrol verder te openen. Daarom
is volgens deze uitleg in v2 ook eerst sprake van ‘openen’ en dan van het ‘breken’ van het zegel.

(3)

En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon het boek openen of het bezien.
We herkennen de driedeling hemel, aarde, onder de aarde, ook vanuit Fp2:10 waar het in
samenhang voorkomt met de universaliteit van Christus (Ex20:4). De drie genoemde bereiken
2
3
4
5

W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 219.
A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981), 466ev.
O. Roller, ‘Das Buch mit den sieben Siegeln,’ Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 26 (1937): 98-113.
Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 67.

71

●

Openbaring / 5:1-14 – Hemelscené: Het Lam en het boek

beïnhouden de engelen, de levende mensen en de gestorvenen (de gebonden engelen) (2Pt2:4;
Jd1:6).
In een tijd waarin de omgang met God zeer weinig te horen is, lopen de mensen maar al te snel
naar de waarzeggers van deze wereld.6 Hier vinden we echter Christus die ons de toekomst wil
openbaren.
(4)

En ik weende zeer, omdat niemand waard bevonden was het boek te openen of het te bezien.
Johannes zei dat hij zeer weende. Hij is zeker de enige mens die ooit in de hemel geweend
heeft.7 Het gaat primair, in de allereerste plaats om de heerlijkheid van God. Zal een opstandige
mensheid, onder influistering van de boze, altijd met de vinger naar de Schepper kunnen blijven
wijzen: waar blijft zijn liefde, zijn heiligheid, zijn gerechtigheid? Daarover huilt Johannes. Er
vloeien bij ons nogal eens wat tranen wegens de zonde: tranen van spijt. Maar wie laat er nog een
traan om de heerlijkheid van God? Wie maakt zich er nog bezorgd over dat Gods glorie verduisterd
is?

(5)

En een van de oudsten zei tot mij: ‘Ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen
om het boek en zijn zeven zegels te openen.’
Een van de ouderlingen roept Johannes om te kijken naar de Leeuw, het is hierbij geen wonder,
dat juist een van de ouderlingen daarop wijst, ze hebben immers het werk van Christus op aarde
aanvaard en tot zich genomen. Maar als Johannes kijkt, ziet hij een Lam (Op5:6).
De combinatie van de beelden ‘leeuw’ en ‘wortel van David’ komt ook voor in de DodeZeerollen. Het duidt de Messias aan als een strijder die de vijanden van Gods volk overwint. Na het
horen of lezen van Op4 en 5 weet de hoorder al met zekerheid hoe de geschiedenis zal aflopen. De
beslissende keer in de loop der dingen ligt in het verleden en wordt bezongen in het heden!
Openbaring laat daarbij zien dat de Messias niet overwint door macht en geweld, maar reeds
heeft overwonnen door zich te vernederen en zich als een Lam te laten ‘slachten’. Maar het
zachtmoedige Lam is allerminst weerloos, want het heeft zeven hoornen, dus onbegrensde kracht en
zeven ogen, onbegrensde kennis en wijsheid.

(6)

En ik zag in het midden van de troon en van de vier levende wezens en in het midden van oudsten een Lam staan als
geslacht; het had zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven Geesten van God, uitgezonden over de hele
aarde.
Sinds de zondeval van de mensen staan de engelen, in verband met de nabijheid Gods, boven de
mensen, maar na het verlossingswerk is dit niet meer het geval. Als we de Heer Jezus erkennen als
het Lam dat voor ons geslacht is, worden alle verlosten in verband met Hem gezien.
Dit is het paaslam dat op de veertiende van de maand Nisan moest worden geslacht. Dit beeld
legt dus een verband met de verlossing van het volk Israël uit Egypte en spreekt profetisch over de
Heer Jezus.
Is dat niet prachtig? In plaats van een leeuw ziet Johannes een klein Lam dat geslacht is. En het
bevindt zich niet meer aan het kruis of in het graf, maar in het midden van de troon Gods, dus in de
heerlijkheid, het werk is volbracht. Dit Lam is overwinnaar, ook al lijkt het ons dwaas dat een Lam
iets kan beginnen tegen een wereld van verschrikkelijke beesten en een draak, toch wint Hij.
Jezus Christus is de Ene, die door nietswaardige mensen als een Onwaardige naar het kruis
werd verwezen en als een lam ter slachting werd geleid. Alleen Hij, wie op deze aarde geen ander
plekje gegund werd om Zijn hoofd neer te leggen, dan Golgotha’s kruis. Alleen Hij, die mensen
zoals jij en ik een plaats in Gods heerlijkheid bereidde. Hij is waardig…

6
7

Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 67.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 221.
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‘Hij verhoorde gebeden, maar heeft Zelf leren bidden,
Hij droogde alle tranen, maar heeft Zelf geweend,
Hij betaalde de prijs voor onze verzoening, maar werd zelf voor dertig zilverstukken verkocht,
Hij is de goede Herder, maar is toch het Lam dat ter slachting werd geleid.’8

Een sterker contrast kunnen we ons niet voorstellen. Gods troon vertelt ons van alle macht en
heerlijkheid die God bezit, terwijl ons hier God als het Lam voorgesteld wordt: zwak en geslacht.
De horens symboliseren de kracht en de sterkte (1Kn22:11; Zc1:18). En zeven horens wijzen op een
volkomen absolute macht.9 De zeven ogen symboliseren ‘dat de Heer de gehele aarde
overziet’ (Zc4:10). Ouweneel ziet in deze zeven ogen een verwijzing naar de zeven geesten (vgl.
2Kr16:9; Zc3:9; 4:10).10 In Op1:4 en 4:5 bevonden zich de zeven geesten nog voor Gods troon,
maar in Op3:1 was het de Heer Jezus die de zeven geesten had.
(7)

En het kwam en nam het boek uit de rechterhand van Hem die op de troon zat.
Opvallend zijn de tijden hier ‘het kwam en nam’.
Deze vormen illustreren de spanning van de profeet,
die zegt ‘en dan het Lam, en zie eens, nu heeft Hij het
boek genomen’.11

(8)

En toen het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens
en de vierentwintig oudsten voor het Lam neer; zij
hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken,
welke zijn de gebeden van de heiligen.
In Op4 gooiden de vierentwintig oudsten hun
gouden kronen neer, omdat ze in de nabijheid van
God geen eer voor zichzelf wensten (4:10). In Op5
Fig. 19: De ontvangst van de boekrol
verwijst het goud niet over naar de overwinning,
maar naar de koninklijke waarde die ze in Christus ontvangen hebben. Dat wordt voorgesteld met
gouden schalen en ‘harpen’.
De ‘harp’ is het enige muziekinstrument dat naast de trompet in de hemel genoemd wordt. Het
Griekse woord kithara dat met ‘harp’ vertaald wordt, wijst op een klein instrument dat niet verward
mag worden met het instrument dat wat wij tegenwoordig harp noemen (1Ko14:7).
De gouden schalen wijzen erop, dat deze oudsten priesters zijn (Op1:6). Ze zijn in de eerste
plaats aanbidders, te zien aan de gouden harpen, en anderzijds voorbidders voor de heiligen die nog
in de grote verdrukking op aarde zijn.
De nood die de oudsten als reukoffer voor God brengen (Ps141:2) zijn niet meer hun eigen
noden, maar die van de heiligen. Deze heiligen hebben zich na de opname van de gemeente bekeerd
en bevinden zich tijdens de grote verdrukking op aarde (Op6:10). In Op8:3 zullen we deze gebeden
opnieuw tegenkomen. Daar wordt ons dan indirect uitgelegd wat de betekenis ervan is. Als je het
daar goed naleest, dan ie je dat het ‘reukwerk’ eigenlijk iets is wat wordt toegevoegd aan de
gebeden van de heiligen. Dat ‘reukwerk’ is volgens sommige uitleggers de persoonlijke heerlijkheid
van de Heer Jezus zelf.12
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J. Lukasse, Niemand kan het alleen, (Vaassen:Medema, 2002).
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 224.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 224.
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W.J. Ouweneel, Verwachting, (Vaassen:Medema, 2000), 52.

73

●

Openbaring / 5:1-14 – Hemelscené: Het Lam en het boek

(9)

En zij zingen een nieuw lied en zeggen: ‘U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht
en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie,
Hoe mooi is het om tezamen de Heer een lied te zingen en Hem te eren. Het is opvallend hoe
vaak in Openbaring bij het kruis en verlossingswerk het thema van het nieuwe lied voorkomt
(Op1:5,18; 5:12; 7:14; 11:8; 12:11; 13:8; 14:4; 15:3). Er staat geen zonde meer tussen mij en God,
want de Heer Jezus heeft ervoor geleden en God heeft Hem gestraft wegens mijn overtredingen.

(10)

en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde regeren.’
Uiteraard moet dat voor de christenen, die het laatst op aarde leven, nog waar zijn. Als de kerk
tot aan de jongste dag op aarde zou blijven en er geen vrederijk zou zijn, zou dat inhouden dat de
laatst levende christenen de Christusregering zouden mislopen.

(11)

En ik zag, en hoorde een stem van vele engelen rond de troon en de levende wezens en de oudsten, en hun getal was
tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen,
De engelen bezitten minder inzicht als de oudsten, omdat hun motieven voor de aanbidding en
de lof niet zo diep gaan. Ze hebben geen deel aan het grote verlossingswerk van de Heer Jezus,
maar toch, ondanks alles, hebben ze een grote verwondering voor de Heer Jezus toen Hij aan het
kruis van Golgotha hing; toen Hij als klein Lam gekruisigd werd (2Ko13:4).
Het heeft geen nut om dit groot getal uit te rekenen (100.000.000), omdat het Griekse woord
voor ‘tienduizend’ (Gr. myrias) het grootste telwoord is (Op9:16). Hier betekent 10.000 x 10.000
dus niet 100.000.000. Deze getallen willen ons gewoon de waarde ontelbaar aangeven. Als we ons
realiseren dat één engel 185.000 mannen kan verslaan (Js37:36), en één engel genoeg is om satan in
de afgrond te werpen (Op20:1), wat kunnen deze tienduizenden engelen dan niet allemaal doen.

(12)

en zij zeiden met luider stem: ‘Het Lam dat geslacht is, is waard te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en
sterkte en eer en heerlijkheid en lof.’
De zeven genoemde kwaliteiten worden het Lam niet gewenst, maar toegeschreven.

(13)

En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen:
‘Hem die op de troon zit, en het Lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid.’
Dat betekent niet enkel in de toekomst, maar ook nu al, we mogen nu al dit geweldige Lam
vereren, loven, liefhebben en dienen.

(14)

En de vier levende wezens zeiden: ‘Amen.’ En de oudsten vielen neer en aanbaden.
Nooit gebruikt Johannes een meervoudsvorm van een werkwoord of een persoonlijk
voornaamwoord om naar God en Christus te verwijzen. Mogelijk is dat de reden waarom hier niet
wordt aangeduid wie door de oudsten wordt aanbeden, want dan zou er wel een woord in het
meervoud (‘hen’) nodig zijn geweest.

5

Vragen
1. Waarom is Christus de enige die waardig is om het boek te openen?
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6:1-8 – De eerste vier zegels: vier paarden
1

Vertaling

(1) En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de levende wezens zeggen als een stem
van een donderslag: ‘Kom!’ (2) En ik zag en zie, een wit paard, en hij die erop zat had een boog, en hem werd een kroon
gegeven, en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. (3) En toen het Lam het tweede zegel opende, hoorde ik het
tweede levende wezen zeggen: ‘Kom!’ (4) En een ander paard, vuurrood, trok uit; en hem die erop zat werd gegeven de
vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat zij elkaar zouden slachten, en hem werd een groot slachtmes gegeven.
(5) En toen het Lam het derde zegel opende, hoorde ik het derde levende wezen zeggen: ‘Kom!’ En ik zag en zie, een
zwart paard, en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. (6) En ik hoorde als een stem in het midden van de
vier levende wezens zeggen: ‘Een rantsoen tarwe voor een denaar en drie rantsoenen gerst voor een denaar; en breng geen
schade toe aan de olie en de wijn.’ (7) En toen het Lam het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde levende
wezen zeggen: ‘Kom!’ (8) En ik zag en zie, een geelgroen paard, en hij die erop zat, zijn naam was de dood en de hades
volgde hem; en hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de
dood en door de wilde dieren van de aarde.
6:6 ● 2Kn7:1,16.

(1)

2

Vertaalvarianten

4
6

slachtmes: of ‘zwaard’. Het Griekse machaira dat hier gebruikt wordt, wijst echter niet zoals in v8 op een ‘zwaard’ (Gr.
rhomfaia), maar veelmeer op een klein zwaard of groot mes om dieren te slachten.
denaar: Gr. dénarion, of ‘schelling’ (NBG), ‘penning’ (SV).

3

Commentaar

En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en
ik hoorde een van de levende wezens zeggen als een
stem van een donderslag: ‘Kom!’
Vanaf nu kijkt Johannes niet meer in de hemel,
maar richt hij zijn aangezicht weer tot de aarde. Hij
ziet hoe het Lam vervolgens de zeven zegels opent
en hoort een van de levende wezens zeggen:
‘Kom!’ Wie het goddelijke ‘kom’ (Mt11:28)
afwijst, zal dit ‘kom’ niet kunnen ontwijken.
Hier vinden we het begin van de laatste 3,5 jaar
van de grote verdrukking. Sommige uitleggers zijn
van mening dat Openbaring 6-19 de complete
laatste zeven jaar voor de Komst van Christus
beschrijft (Dn12:1). Zo zijn er de volgende
gedachten:
(1) De laatste helft van de zeven jaar begint bij
het eerste zegel, omdat de beschrijving
vanaf Op6 beter passen bij de laatste helft
van de zeven jaar, dan in de eerste helft
ervan, omdat de eerste helft gekenmerkt
wordt door een grote vrede op aarde
(1Th5:3);

Fig. 20: De vier ruiters
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(2) De laatste helft van de zeven jaar begint pas bij het vierde zegel, omdat dan pas een grote
verschrikking optreedt (Op6:8): ‘En ik zag en zie, een geelgroen paard, en hij die erop zat,
zijn naam was de dood en de hades volgde hem; en hun werd macht gegeven over het vierde
deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde
dieren van de aarde.’1
(3) De laatste helft van de zeven jaar begint pas bij het zesde zegel, omdat de mensen op dat
moment voor het eerst niet meer kunnen loochenen dat de oordelen die hen treffen de toorn
van God en het Lam is (Op6:16): ‘en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: ‘Valt op ons
en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het
Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?’’
(4) De laatste helft van de zeven jaar begint pas bij het zevende zegel, omdat er op dat moment
een onderbreking plaatsvindt van een half uur. ‘En toen het Lam het zevende zegel opende,
kwam er een stilzwijgen in de hemel, ongeveer een half uur.’ (Op8:1). En omdat er tussen
de zesde en de zevende bazuin voor het eerst over 3,5 jaar wordt gesproken: ‘En na de drie
en een halve dag kwam de levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan, en
grote vrees viel op hen die hen aanschouwden.’ (Op11:11);2
(5) De laatste helft van de zeven jaar begint pas bij de vijfde bazuin vanwege het drievoudige
‘wee’ dat dan pas optreedt: ‘En ik zag en ik hoorde een arend in het midden van de hemel,
die met luider stem zei: ‘Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige
stemmen van de bazuin van de drie engelen die gaan bazuinen.’’ (Op8:13; vgl. 9:12: ‘Een
’Wee!’ is voorbijgegaan, zie, er komt nog twee keer een ’Wee!’ hierna.’).
Een keuze blijft moeilijk. De hoofdvraag die we moeten stellen is: Wat geeft de aanstoot om
exact de geopperde gebeurtenis aan te duiden als begin van de laatste zeven jaar? We volgen hier de
gedachte dat de laatste helft van de zeven jaar bij het zevende zegel begint.
Rosenthal denkt dat de eerste zes zegels niet gezien mogen worden als een actief oordeel van
God, maar als een daad van de mens die God passief toelaat.3 Hij argumenteert dat als deze zegels
Gods oordeel zouden bevatten, we ook moeten concluderen dat God verantwoordelijk is voor het
valse godsdienstige systeem, de komst van de antichrist en het doden van zijn eigen kinderen als
martelaren (vijfde zegel). Het feit dat de martelaren onder het altaar smeken voor Gods
gerechtigheid duidt volgens Rosenthal dat het oordeel Gods of ‘dag van Heer’ pas begint bij het
openen van het zevende zegel.4 Tevens moeten we ons de vraag stellen waarom de uitverkoren pas
na het openen van het zesde en voor het openen van het zevende zegel door God worden beschermd
door het zegel. De eerste vier zegels horen volgens hem niet bij de grote verdrukking. 5 We kunnen
Rosenthals visie als volgt schematisch weergeven:
Begin 70ste
jaarweek

Zien van de
gruwel

begin van de weeën
eerste vier zegels

Opname van de
gemeente

grote verdrukking
vijfde en zesde zegel

Wederkomst van
Christus

De dag des Heren
zevende zegel, bazuinen,
schalen

tijd wordt verkort
3,5 jaar
1
2
3
4
5

3,5 jaar

J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966), 131.
H.W. Harris, ‘A Theology of John’s Writings,’ A Biblical Theology of the New Testament, red. R.B. Zuck, (Chicago:Moody,
1994), 238; W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997),
248.
M.J. Rosenthal, The pre-wrath rapture of the church, (Nashville:Thomas Nelson, 1990), 142-143.
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Ondanks het feit dat de visie van Rosenthal op het eerste gezicht overtuigend lijkt, zijn er toch
enkele kanttekeningen bij te plaatsen:
(1) We vinden in Op5:7 de uitspraak dat het Lam de zegels opent. Het boek Openbaring maakt
daarbij nergens duidelijk dat de eerste zes zegels passief zijn en de laatste actief.
Integendeel! Net zoals bij het openen van het zevende zegelen Gods engelen betrokken zijn,
zijn hier Gods dieren betrokken die één voor één het oordeel op het toneel roepen met de
uitspraak ‘Kom!’ (Op6:1,3,5,7);
(2) Het is onjuist te concluderen dat God bij de eerste zes zegels passieve Toeschouwer is en bij
het laatste zegel actief wordt. Zelfs als God mensen gebruikt om zijn oordeel te voltrekken,
betekent dat niet dat Hijzelf passief blijft. Op dezelfde wijze zou men kunnen redeneren dat
niet God, maar enkel de Assyrische legers het tienstammenrijk in gevangenschap brachten.
De Schrift maakt duidelijk dat dit niet het geval was en God deze wrede legers opriep om
Israël aan te vallen (Js7:17; 10:5ev.). Ook daarbij werd Gods kinderen onrecht aangedaan
(vgl. comm. Hk1), maar werd ook over het Assyrische volk het oordeel uitgesproken
(Js10:12). God gebruikt ook in Openbaring de menselijke daden om zijn toorn uit te gieten
over de aarde en staat daar tot honderd procent zelf actief achter;6
(3) De oordelen van de eerste vier zegels bevatten het zwaard, hongersnood, dodelijke
epidemieën en wilde beesten. Diverse keren duidt de Schrift deze oordelen aan als oordelen
Gods: ‘Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger omkomen in uw
midden; een derde deel om u heen zal door het zwaard vallen; een derde deel zal Ik naar alle
windstreken verstrooien en achter hen zal Ik het zwaard trekken. [...] Ik zal honger en
verscheurend gedierte over u doen komen, die u van kinderen zullen beroven; pest en
bloedvergieten zullen over u komen, en het zwaard zal Ik over u brengen. Ik, de Here, heb
het gesproken’ (Ez5:12,17); ‘Maar zo zegt de Heer Jahweh: En toch, al zend Ik ook mijn
vier zware oordelen, het zwaard, de honger, het wild gedierte en de pest, naar Jeruzalem om
daar mens en dier uit te roeien’ (Ez14:21) en ‘Aan dodelijke ziekten zullen zij sterven, zij
zullen niet beklaagd noch begraven worden, tot mest op de akker zullen zij zijn; of door het
zwaard en de honger zullen zij aan hun eind komen, en hun lijken zullen tot voedsel zijn
voor het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde’ (Jr16:4; vgl. Lv26:22-25;
Dt28:21-25; Jr15:2);
(4) Daniël wijst erop dat er een tijd van grote benauwdheid zal komen over Israël, zoals die er
niet geweest is sinds er volkeren bestaan (Dn12:1). De Heer Jezus wijst met dezelfde
uitdrukking op dezelfde tijd en noemt deze tijd de grote verdrukking (Mt24:21). We lezen
over deze verdrukking in Op12, waar de verdrukking 3,5 jaar duurt (Op12:6,14; vgl. 13:5).
Dat is exact dezelfde tijd die we vinden in Dn12:6-7. Indien deze redenatie dus juist is,
betekent dit dat de grote verdrukking 3,5 jaar zal duren en is deze langer is dan Rosenthal
veronderstelt.
3.1

Excursus: De eerste vijf zegels en de parallellen met Mattheüs 24

Meerdere uitleggers hebben een parallel gezien tussen de gebeurtenissen die genoemd worden
in Openbaring en de toespraak van de Heer Jezus in Mattheüs 24 over de eindtijd. We kunnen deze
parallellen als volgt weergeven:7
Openbaring 6

Mattheüs 24 – parallellen

Mattheüs 24 – verschillen

En ik zag, toen het Lam een van de ‘Want velen zullen komen onder mijn In Op6:1-2 is er sprake van één
6

7

J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966), 136; L. Morris, The Revelation of St. John, (TNTC;
Grand Rapids:Eerdmans, 1984), 102; W.R. Newell, The Book of Revelation, (Chicago:Moody, 1935), 107; G.G. Cohen,
Understanding Revelation, (Collingsworth:Christian Beacon Press, 1968), 84-85; D.L. Cooper, An Exposition of the Book of
Revelation, (Los Angeles:Biblical Research Society, 1972), 72.
M.J. Rosenthal, The pre-wrath rapture of the church, (Nashville:Thomas Nelson, 1990), 151-152; Vgl. B. Peters, Geöffnete
Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 65.
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zeven zegels opende, en ik hoorde een naam en zeggen: “Ik ben de Christus, verleider die uitgezonden wordt,
van de levende wezens zeggen als een en
zij
zullen
velen terwijl we in Mt24:5 lezen over veel
stem van een donderslag: ‘Kom!’ En verleiden”’ (Mt24:5).
verleiders die zich voordoen als
ik zag en zie, een wit paard, en hij die
Christus. We kunnen bij de eerste acht
erop zat had een boog, en hem werd
verzen in Mt24 dan ook denken aan
een kroon gegeven, en hij trok uit
oorlogen, aardbevingen en epidemieën
overwinnend en om te overwinnen.
in onze tijd.
(Op6:1-2).
En toen het Lam het tweede zegel
opende, hoorde ik het tweede levende
wezen zeggen: ‘Kom!’ En een ander
paard, vuurrood, trok uit; en hem die
erop zat werd gegeven de vrede van
de aarde weg te nemen en te maken
dat zij elkaar zouden slachten, en hem
werd een groot slachtmes gegeven.
(Op6:3-4).

‘Ook zult gij horen van oorlogen en
van geruchten van oorlogen. Ziet toe,
weest niet verontrust; want dat moet
geschieden, maar het einde is het nog
niet. Want volk zal opstaan tegen
volk,
en
koninkrijk
tegen
koninkrijk’ (Mt24:6-7a).

In Op6:3-4 is de oorlog zo wreed dat
de vrede van de aarde weggenomen
zal worden. Mt24:6-7a zwijgt
hierover.

En toen het Lam het derde zegel ‘en er zullen nu hier, dan daar,
opende, hoorde ik het derde levende hongersnoden’ (Mt24:7b).
wezen zeggen: ‘Kom!’ En ik zag en
zie, een zwart paard, en hij die erop
zat had een weegschaal in zijn hand. E
n ik hoorde als een stem in het midden
van de vier levende wezens zeggen:
‘Een rantsoen tarwe voor een denaar
en drie rantsoenen gerst voor een
denaar; en breng geen schade toe aan
de olie en de wijn.’ (Op6:5-6).
En toen het Lam het vierde zegel
opende, hoorde ik de stem van het
vierde levende wezen zeggen: ‘Kom!’
En ik zag en zie, een geelgroen paard,
en hij die erop zat, zijn naam was de
dood en de hades volgde hem; en hun
werd macht gegeven over het vierde
deel van de aarde om te doden met het
zwaard, met honger, met de dood en
door de wilde dieren van de aarde.
(Op6:7-8)
En toen het Lam het vijfde zegel
opende, zag ik onder het altaar de
zielen van hen die geslacht waren om
het woord van God en om het
getuigenis dat zij hadden. En zij
riepen met luider stem en zeiden: ‘Tot
hoelang, heilige en waarachtige
Heerser, oordeelt en wreekt U ons
bloed niet aan hen die op de aarde
wonen?’ En aan ieder van hen werd
een lang wit kleed gegeven; en hun
werd gezegd dat zij nog een korte tijd
moesten rusten, totdat ook hun
medeslaven en hun broeders die
gedood zouden worden evenals zij,
voltallig zouden zijn. (Op6:9-11).

Het vierde zegel heeft geen parallel in
Mt24.

‘Dan zullen zij u overleveren aan
verdrukking en zij zullen u doden, en
gij zult door alle volken gehaat
worden
om
mijns
naams
wil’ (Mt24:9)

En ik zag, toen het Lam het zesde ‘Terstond na de verdrukking dier In Op6:12-13 wordt de maan als
zegel opende, en er kwam een grote dagen zal de zon verduisterd worden bloed, terwijl hij in Mt24:29 helemaal
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aardbeving, en de zon werd zwart als
een haren zak en de hele maan werd
als bloed, en de sterren van de hemel
vielen op de aarde, zoals een
vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt
als hij door een harde wind geschud
wordt. (Op6:12-13).
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en de maan zal haar glans niet geven geen glans meer heeft.
en de sterren zullen van de hemel
vallen en de machten der hemelen
zullen wankelen’ (Mt24:29).

Toch zijn er ook andere varianten mogelijk. Zo stellen sommigen de tijd van de valse
Christussen, oorlog, pest, aardbevingen en dood (Mt24:8) gelijk aan de zeven zegels (Op6:1-9:1);
de tijd van de grote verdrukking (Mt24:21) gelijk aan de tijd van de bazuinen (Op8:1-12:1); en de
gebeurtenissen, die voorafgaan aan de verschijning van Christus (Mt24:29) gelijk aan de tijd van de
schalen (Op15:1-17:1).
(2)

En ik zag en zie, een wit paard, en hij die erop zat had een boog, en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit
overwinnend en om te overwinnen.
Vervolgens zal Johannes de vier paarden zien die ook soms de ‘vier paarden van de Apocalyps’
worden genoemd. Het eerste paard is een wit paard. Door alle eeuwen heen is een ruiter op een wit
paard het symbool geweest van zegepraal. De kleur wit verwijst naar de vrede en eer die de ruiter
met zich mee brengt. Deze ruiter heeft een boog, maar geen pijlen. Misschien is dat een verwijzing
naar de bemoeienissen voor de vrede en zekerheid (1Th5:3). Met de behaalde overwinning is ook
een einde gekomen aan de oorlog en wordt de vrede getekend. Zo wil ook de eerste ruiter, na eerst
de wereld te hebben veroverd, brenger van ‘vrede op aarde’ zijn. Als een zegenrijke Romeinse
veldheer die door de raad zijn eer ontvangen had, mag hij op een wit paard rondgaan.
Door de symbolische verwijzing naar de vrede en de parallel die dit vers oproept met Op19,
waar Christus verschijnt als Overwinnaar over alle aardse macht en heerschappij, is in het verleden
bij deze ruiten vaak gedacht aan de Heer Jezus (Ps45).8 Toch valt na vergelijking van beide figuren
brengt al spoedig aan het licht, dat wij hier met twee verschillende ruiters van doen hebben:
De ruiter uit Op6

De Ruiter uit Op19

Wit paard

Wit paard

Naamloos

Meerdere namen

Gevolgd door dood en verderf

Gevolgd door hemelse heerscharen

Draagt een boog

Een scherp zwaard komt uit zijn mond

Verschijnt op aarde

Verschijnt in de hemel

Verschijnt aan het begin van de eerste zegel

Verschijnt aan het einde van de laatste bazuin

Deze ruiter is veelmeer een bedrieger, die een valse vrede propageert.9 Paulus waarschuwde al
voor dat gevaar (1Th5:3). Hij zal een krans ontvangen, wat vermoedelijk betekent dat hij niet als
erfgenaam aan de macht komt.10 In werkelijkheid is deze ruiter niemand anders dan de toekomstige
heerser van het Romeinse rijk, het beest uit de zee dat zich in de eindtijd zal openbaren (Dn9:26;
Op13:1). Het zou tevens ondenkbaar zijn dat de Heer Jezus door de vier wezens op het podium
wordt geroepen en bevelen ontvangt.
De vrede zou aangekondigd worden, maar niet voor lang. Het zou maar een korte tijd duren
(1Th5:3). Daarna zou er een verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds het begin van de tijd en
8

Z.C. Hodges, ‘The First Horseman of the Apocalypse,’ Bibliotheca Sacra 119:476 (oct. 1962): 324-34; J. MacArthur,
Expositional Comentary on Revelation, (Eugene:Certain Sound, 1973), 137.
9 R.L. Thomas, Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, (Chicago:Moody, 1992), 422; J.D. Pentecost, Thy Kingdom Come,
(Wheaton:Victor, 1990), 250. D.K.K. Wong, ‘The First Horseman of Revelation 6,’ Bibliotheca Sacra 153:610 (apr-jun. 1996):
212-226.
10 W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 238.
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ook niet meer komen zal (Mt24:21). Hoe vaak lijkt het erop, dat het geklapper van hoeven al in de
verte te horen is van deze paarden?
(3)

En toen het Lam het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: ‘Kom!’

(4)

En een ander paard, vuurrood, trok uit; en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te
maken dat zij elkaar zouden slachten, en hem werd een groot slachtmes gegeven.
Opnieuw verschijnt er een paard op het toneel. Dit paard is echter niet meer wit, maar vuurrood.
Het draagt de symbolische kleur van de de oorlog, die ook gedragen wordt door de draak (Op12:3)
en het beest (17:3).
De ruiter zijn doel bestaat erin om ‘de vrede van de aarde weg te nemen’. Als we bij het begrip
‘aarde’ mogen denken aan de gehele aarde en niet slechts aan een rijk, vinden we hier een
wereldomvattende oorlog. Deze gedachte wordt ondersteund door de nadruk op het ‘groot
slachtmes’ (of: ‘zwaard’, zie vert.var.) en een uitspraak van de Heer Jezus in Mt24:7: ‘Want volk
zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk’ (vgl. §3.1). In Op6:3-4 is de oorlog echter zo
wreed dat de vrede van de aarde weggenomen zal worden. Mt24:6-7a zwijgt hierover.
Dat doel wordt bereikt door ‘een groot slachtmes’ dat de ruiter gegeven wordt. Met dat
slachtmes worden de slachtschapen van Jezus Christus gedood (Op6:9).11Alles moet eraan gedaan
worden ‘dat zij elkaar zouden slachten’. Hier vinden we het Griekse woord voor ‘slachten’ (Gr.
sfazo) dat we ook tegenkomen in Op5:6,10,12; 6:9; 13:8. In Op6:9 wordt het gebruikt voor de
zielen van hen die ‘geslacht’ zijn om het woord van God en het getuigenis dat zij hadden. Als we
beseffen dat tijdens de laatste wereldoorlog meer dan zeventig landen mee vochten, realiseren we
ons hoe groot het slagveld op aarde zal worden als het tweede zegel gebroken wordt. Bepaalde
uitleggers denken hier voornamelijk aan het gevecht tussen Gog en Magog, dat we vinden in
Ez38-39.12

(5)

En toen het Lam het derde zegel opende, hoorde ik het derde levende wezen zeggen: ‘Kom!’ En ik zag en zie, een zwart
paard, en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand.
Toen het Lam het derde zegel opende, hoorde Johannes het derde levende wezen zeggen:
‘Kom!’ En hij zag een zwart paard, met iemand erop met een weegschaal in zijn hand. Vanuit het
volgende vers wordt duidelijk dat het paard van het derde zegel honger met zich mee brengt
(Ps42:10; Js50:3). Het vuurrode paard van oorlog wordt, zoals dikwijls het geval is, gevolgd door
dit zwarte paard van honger.
Dat de ruiter de weegschaal in de hand heeft, wijst op een zorgvuldige distributie van de zeer
schaarse levensmiddelen, die tegen zeer hoge prijzen zullen worden verkocht (Lv26:26).

(6)

En ik hoorde als een stem in het midden van de vier levende wezens zeggen: ‘Een rantsoen tarwe voor een denaar en drie
rantsoenen gerst voor een denaar; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.’
Dat de prijzen drastisch zullen stijgen wordt duidelijk door de stem die Johannes in het midden
van de vier levende wezens hoort zeggen: ‘Een rantsoen tarwe voor een denaar en drie rantsoenen
gerst voor een denaar; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.’
Een maat was de hoeveelheid die men dagelijks gemiddeld tot zich nam en die een Romeinse
soldaat in zijn etensblik kon opbergen.13 Een maat tarwe was dus een hoeveelheid van ongeveer een
kilogram. Dat werd verkocht voor één denaar, oftewel één gemiddelde dagloon van de arbeider
(Mt20:2)! De arme mensen moeten maar genoegen nemen met de gerst. Iets dat bij de rijke mensen
gebruikt werd als veevoer en waarvan men drie kilogram kreeg voor één dagloon.14 De prijzen zijn
11
12
13
14

Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 75.
J.F. Walvoord, The Nations in Prophecy, (Grand Rapids:Zondervan, 1967), 103.
Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 76.
Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 76.
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op dat moment meer dan achttien keer zo duur als normaal. Het lijkt ons onvoorstelbaar dat in onze
westerse landen zulk een honger zal komen!
De olie en de wijn mogen echter niet aangetast worden. Waarom? Men zou kunnen denken dat
deze twee producten geen gewone levensmiddelen maar luxe artikelen waren (Sp21:17;
Mt26:6-13). De olie die men gebruikte voor het bereiden van voedsel werd meestal gemaakt door
het napersen van bijvoorbeeld de olijven. Dan zouden vooral de arme lijden onder deze
hongersnood. Andere denken dat het wijst op de kracht van de hongersnood. De wortels van de
olijfboom en wijnstok reiken dieper in de grond en kunnen in tegenstelling tot het koren minder snel
door watertekort worden aangetast.15 Als laatste mogelijkheid noemen we nog de gedachte dat de
hongersnood tijdsmatig begrenst zal worden door de Heer, de olie en de wijn die pas na de tarwe en
gerst rijp zijn worden niet aangetast door de hongersnood. Het lijden wordt zodoende beperkt tot
enkele maanden.
(7)

En toen het Lam het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde levende wezen zeggen: ‘Kom!’

(8)

En ik zag en zie, een geelgroen paard, en hij die erop zat, zijn naam was de dood en de hades volgde hem; en hun werd
macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de
wilde dieren van de aarde.
Het zwarte paard wordt ten slotte gevolgd door het laatste paard. Dit paard wordt aangeduid
met de kleur ‘geelgroen’, ‘bleekgroen’ of ‘vaal’. Deze kleur is een vertaling van het Griekse
chlóros, waarvan ook ons woord ‘chloor’ is afgeleid (vgl. Op8:7; 9:4). Het gaat hier om de lichtgeel-groene kleur van de jonge vegetarische vrucht. De kleur kan zowel negatief (bijv. voor doden)
als positief (bijv. voor de natuur) gebruikt worden.
De ruiter die op het geelgroene paard zit, heeft de naam thanatos (bet. ‘dood’). De dood wordt
ons hier voorgesteld als persoon. In tegenstelling tot de andere ruiters, rijdt deze ruiter niet alleen.
Vlak achter hem volgt de hadés, het dodenrijk. Dood en dodenrijk horen bij elkaar. De ‘dood’ en
het ‘dodenrijk’ werden vervolgens macht gegeven over het vierde deel van de aarde. Hen konden ze
doden ‘met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde’. Deze
uitspraak vinden we terug in Ez14:21, waar in de Septuaginta sprake is van ‘het zwaard, de honger,
boze wilde dieren en dood’. Het woord ‘dood’ is daarbij de vertaling van het Hebreeuwse woord
voor ‘pest’ (Hebr. deber). Als de ‘koning der verschrikking’ op het vale paard zijn reis over de
wereld volbracht zal hebben, zal hem een maximaal één-vierde deel van alle aardbewoners ten
prooi zijn gevallen.
McIlvaine denkt dat de laatste woorden van dit vers niet alleen voor de vierde, maar voor alle
vier de ruiters geleden.16 Er is namelijk een verband tussen de vier plagen die hier vermeldt worden
en de vier ruiters: het zwaard (tweede ruiter), de honger (derde ruiter), en de dood (vierde ruiter).
De wilde dieren worden dan vaak als de plaag gezien die door de eerste ruiter veroorzaakt wordt.
Moeilijkheden hierbij blijven: (1) de onzekerheden voor die gedachte; (2) de plagen hebben een
andere volgorde dan de ruiters; (3) in Op6:4 wordt een ander woord voor het ‘zwaard’ gebruikt dan
hier.
Het visioen van het vierde dier leidde er in de geschiedenis toe dat ook de zwarte dood rond
1350n.Chr. door velen werd gezien als eschatologisch teken. Ook een grote aardbeving in diezelfde
tijd werd gezien als een voorteken van de wederkomst.17

4

Vragen
1. Welke parallellen vinden we tussen Op6:1-8 en Mt24?
2. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de ruiter op het witte paard in Op6 en 19?

15 W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 239.
16 J.H. McIlvaine, The Wisdom of the Apocalypse, (New York, 1886), 133-135.
17 R.E. Lerner, ‘The Black Death and Western European Eschatological Mentalities,’ The American Historical Review 86 (1981):
553-552.
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3. Wie kan de toorn van God in het boek Openbaring weerstaan?
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6:9-17 – Het vijfde en zesde zegel
1

Vertaling

(9) En toen het Lam het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord
van God en om het getuigenis dat zij hadden. (10) En zij riepen met luider stem en zeiden: ‘Tot hoelang, heilige en
waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?’ (11) En aan ieder van hen
werd een lang wit kleed gegeven; en hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook hun medeslaven
en hun broeders die gedood zouden worden evenals zij, voltallig zouden zijn. (12) En ik zag, toen het Lam het zesde
zegel opende, en er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak en de hele maan werd als bloed,
(13) en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde
wind geschud wordt. (14) En de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werden van
hun plaatsen gerukt. (15) En de koningen van de aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de
sterken en elke slaaf en vrije verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen; (16) en zij zeiden tot de bergen en
tot de rotsen: ‘Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het
Lam; (17) want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?’
6:15 ● Js2:19-21 | 6:16 ● Js2:19-21; Op6:16-17; 14:10; 16:19; 19:15.

(9)

2

Grammatica

17

is gekomen: Het werkwoord ‘komen’ staat hier in de ind.act.2aor.3.ev.. Omdat het in de aoristus staat geeft het werkwoord geen
informatie over de tijd. Het kan zodoende als constante terugwijzen naar verleden (Op5:7; 7:13; 8:3; 11:18; 17:1,10; 18:10;
21:9), verwijzen naar het heden of vooruitschouwen naar de toekomst (Op19:7). 1 Door de combinatie van de indicatief en de
aoristus is het echter het meest aannemelijk dat we hier moeten denken aan het verleden.2

3

Commentaar

En toen het Lam het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van
God en om het getuigenis dat zij hadden.
Johannes schrijft na het zien van de vier paarden het volgende: ‘En een ander paard, vuurrood,
trok uit; en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat zij
elkaar zouden slachten, en hem werd een groot slachtmes gegeven.’
Hij ziet deze martelaren die Johannes onder het altaar ziet na het verbreken van het vijfde zegel
van het oordeelsboek. We vinden dit altaar zeven keer in Openbaring (Op6:9; 8:3,5; 9:13; 11:1;
14:18; 16:7). Hier worden de zielen van de martelaren die hun bloed lieten vloeien voor God en het
Lam aan de voet van het altaar gezien. In het Oude Testament werd aan de voet van het
brandofferaltaar het bloed van de offerdieren uitgegoten (Ex29:12; Lv4:7-34). De zielen van de
dieren werden daarbij gelijk gesteld aan de zielen van de mensen (Lv17:10,14).
Johannes zag de zielen van de martelaren onder het altaar in de hemel. Het gaat over gelovigen
die het leven op aarde achter zich hebben en naar de voleinding verlangen. Omdat men zich geen
ziel zonder lichaam kan voorstellen, denkt men soms dat deze gelovigen een tijdelijk lichaam
hebben (het zgn. ‘etherisch lichaam’), dat bij het sterven ontvangen zal worden en dat uit de fijnste
stof samengesteld zou zijn.3 Maar deze gedachte is niet in overeenstemming met de Bijbel. Het
nieuwe lichaam, waarover het Nieuwe Testament spreekt, is het opstandingslichaam, dat aan het
verheerlijkt lichaam van Christus gelijkvormig zal zijn en dat God aan de zijnen zal geven, als
Christus in heerlijkheid verschenen is. Er is hier sprake van ‘zielen’ en niet van ‘mensen’, omdat de
1
2
3

J. Sproule, In Defense of Pretribulationism, (Winona Lake: BMH Books, 1980), 54-55; P. Feinberg, The Rapture: Pre-, Mid-, or
Post-Tribulational?, (Grand Rapids:Zondervan, 1984), 59.
H.E. Dana en J.R. Mantey, A manual Grammar of the Greek New Testament, (New York:Macmillan, 1950), 178.
Vgl. D. Connelly, The Promise of Heaven: Discovering Our Ethernal Home, (Downers Grove:InterVarsity, 2000), 120.
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gelovigen nog niet opgewekt zijn. Zij zullen pas aan het begin van het komende vrederijk opgewekt
worden: ‘En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag
de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die
het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun
hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren.’ (Op20:4).
God werkt volgens zijn schema, en Hij belooft gerechtigheid. Maar geen enkel lijden voor de
zaak van Gods Koninkrijk is verspilde moeite.
3.1

Excursus: De voorwerpen uit de tempel in Openbaring

Terwijl in 70n.Chr. De tempel in Jeruzalem verwoest werd en de tempelgereien meegenomen
werden door de Romeinen, mag de apostel Johannes deze objecten in de hemel zien, welk een moed
moet hem dit als Israëliet gegeven hebben. We worden herinnerd aan de tabernakel en aan de
tempel: hier doen de priesters dienst. Hier wordt aanbidding verricht. Hier mengen zich de gebeden
(de smekingen, de gebeden) voorbiddingen, dankzeggingen, met de lofprijs tot één geheel.
Op4:5

De zevenarmige kandelaar

Op8:3

Het gouden wierookaltaar

Op11:19

De tempel van God

Op11:19

De ark van het verbond

Op15:2

Het watervat

Als we het boek Openbaring vanuit dit perspectief bekijken, zien we een liturgische beweging
in het gehele boek. Bij die liturgie in Openbaring valt voornamelijk de Joodse eredienst op de
voorgrond, zoals deze voorkwam in de tempel.4 Johannes maakt verder tijdens zijn liturgie
veelvuldig gebruik van de bijbelboeken Psalmen, Jesaja en Daniël.5 De hoofdvraag daarbij blijft
echter: Wie zullen de mensen aanbidden? God en het Lam of het beest en de draak?
(10)

En zij riepen met luider stem en zeiden: ‘Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet
aan hen die op de aarde wonen?’
De zielen aan de voet van het altaar riepen luid: ‘Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser,
oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op aarde wonen?’ Hoe lang laat U het toe, dat U
heilige naam verontreinigd wordt? Hoe lang laat U de leugen nog plaats op aarde om U waarheid te
verdrukken?
De martelaren bidden voor Gods gerechtigheid op aarde. Hun gebed heeft dan wel gevolgen
voor de gelovigen die op dat moment op aarde leven. In de Bijbel worden we niet opgeroepen om
tot de heiligen in het hiernamaals te bidden, maar we lezen hier wel dat de ‘hemelse’ heiligen voor
de heiligen op aarde bidden.
De gelovige kent Gods grote genade, maar hij weet ook dat er een grens is gesteld aan die
genade. Eens zal Gods geduld ten einde zijn en het oordeel over de mensheid komen (Ps79:10-13;
137:7-9).

(11)

En aan ieder van hen werd een lang wit kleed gegeven; en hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten,
totdat ook hun medeslaven en hun broeders die gedood zouden worden evenals zij, voltallig zouden zijn.
De martelaren zullen opstaan en hen zal een nieuw lichaam worden gegeven bij de opstanding
van alle doden (Op20:4). Veel discussies zijn er over de vraag hoe het dan mogelijk kan zijn dat de
gestorvene in de hemel een kleed konden dragen voordat het lichaam opgewekt was. Uitleggers als
4
5

L. Hurtado, ‘Revelation 4-5 in the Light of Jewish Apocalyptic Analogies,’ Journal for the Study of the New Testament 25
(1985): 105-106.
K.P. Jorns, Das hymnische Evangelium, (Gütersloh:Mohn, 1971); O.A. Piper, ‘The Apocalypse of John and the Liturgy of the
Early Church,’ Church History 20 (1951): 17-18.
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Walvoord hebben daarom de theorie van het ‘tijdelijke lichaam’ ingevoerd, maar de Schrift zegt
daarover niets expliciet.6 Ook staat er duidelijk ‘zielen’ (Gr. psyché) in Op6:9. Dit woord wordt
nergens in de Schrift gebruikt wordt voor lichamen (vgl. Mt10:28).7 Het is opvallend dat de Bijbel
zelf hier geen probleem in ziet en eveneens over God de Geest op die manier spreekt (Ps104:2;
Js6:1; Ez1:27; 8:2; Dn7:9; vgl. Jh4:24).
De martelaren wordt gezegd dat ze nog een korte tijd moeten rusten. We vinden in deze
uitdrukking de gedachte uit Js26:20: ‘Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren
achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is.’ Eveneens zien we hier (net als later in
10:7) een relatie met Hb10:37: ‘Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet
op Zich laten wachten.’ Daardoor wordt ons vers verbonden met 10:6-7: ‘en zwoer bij Hem die
leeft tot in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen en wat daarin is en de aarde en wat daarop
is en de zee en wat daarin is, dat er geen uitstel meer zal zijn; maar in de dagen van de stem van de
zevende engel, wanneer hij zal bazuinen, zal ook de verborgenheid van God voleindigd worden,
zoals Hij aan zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.’
(12)

En ik zag, toen het Lam het zesde zegel opende, en er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren
zak en de hele maan werd als bloed,
Johannes ziet vervolgens dat het Lam het zesde zegel opent. Dit zegel bevat zes catastrofes
waarvan we sommigen reeds bij de oudtestamentisch profeten vinden: (a) een grote aardbeving; (b)
de verduistering van de zon (Js13:10; Jl2:10,31; 3:15 vgl. Js60:2); (c) de maan wordt bloedrood
(Js13:10; vgl. Jl2:10,31; 3:15); (d) de sterren aan de hemel vallen op de aarde (Js13:10; vgl. Jl2:10;
3:15); (e) de hemel wordt gesloten; en (f) de bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.
Met de meeste zaken die daarvan in dit vers genoemd worden, hebben we uitleggers weinig
moeite. Vooral punt (b) en (c) vraagt verklaring. Hoe moeten we ons voorstellen dat de zon zwart
als een haren zak wordt en hoe moeten we het ons voorstellen als de hele maan als bloed wordt?
Als de zon letterlijk zwart zou worden, zou er geen leven meer mogelijk zijn. En zonder zon
zouden er ook andere oordelen die later beschreven worden in Openbaring niet meer mogelijk zijn.
Vanuit deze optiek denken Beale en Ouweneel dat de ‘zon’ hier gezien moet worden als een
symbool voor de gehele maatschappelijke en politieke stelsels op aarde (Ps46:3; Js40:4; 64:1,3;
Jr51:25; Dn2:35,44; Mi6:1; Hk3:10; Zc4:7; Mt17:20; 21:21).8 Deze zouden in wanorde komen
zodat alle hogere en lagere machten van hun plaats worden gestoten.
Mounce en Johnson hanteren een combinatie van letterlijke en symbolisch. 9 Maar Bullinger,
Peake en Walvoord keren zich duidelijk tegen de symbolische uitleg.10 Zo wijst men erop dat ook
de Heer Jezus in Lc21:25-27 spreekt over tekenen aan de zon, maan en sterren, die voorafgaan aan
zijn komst:
‘En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de
volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, terwijl mensen het besterven
van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk komen; want de krachten van
de hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk,
met kracht en grote heerlijkheid.’

Aangezien de aardse machten in Lc21:25-27 duidelijk worden onderscheiden van de
kosmologische tekenen, heeft de symbolische verklaring minder kaarten in handen. We hoeven dan
6
7
8

Contra: J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966), 134vv.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 243.
G.K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999), 398; W.J.
Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 245-246.
9 R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 161; A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII;
Grand Rapids:Zondervan, 1981), 476.
10 E.W. Bullinger, The Apocalyse of John, (New York, 1922), 274; A.S. Peake, The Revelation of St. John the Divine, (London,
1949), 178vv.; J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966), 136vv.
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ook niet perse te denken dat de zon of maan zelf veranderen, maar dat hun verschijning veranderd
door gevolg van een gigantische storm of atmosferische verschijningen. De profetie beschrijft dan
het beeld dat de mens van de hemellichamen heeft. De gehele kosmos en niet alleen de aarde zal
dan beïnvloed worden. Zo kan de as van vulkaanuitbarstingen de hemel zwart en de maan zelfs
rood maken. De manier waarop dat dan allemaal gaat gebeuren, wordt net als bij de uittocht uit
Egypte en bij de dood en geboorte van de Messias overgelaten aan de Almachtige.
3.2

Excursus: Het zesde zegel en de ‘dag van Jahweh’

Bij het zesde zegel in Openbaring worden verschillende parallellen duidelijk die genoemd
worden bij de beschrijving van de ‘dag van Jahweh’. Zo lezen we: ‘De zon zal veranderd worden in
duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt’ (Jl2:31);
‘Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans
niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen wankelen’
(Mt24:29); ‘En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst
onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding’ (Lk21:25).
Rosenthal concludeert hieruit dat de ‘dag van Jahweh’ pas plaatsvindt na het zesde zegel. De
kosmologisch veranderingen die het zesde zegel teweeg brengt zijn een indicatie dat de ‘dag des
Heren’ bij het volgende zegel aanbreekt (vgl. Jl2:30-31). De uitspraken ‘de grote dag van zijn
toorn’ en ‘de toorn van het Lam’ die enkel bij het zesde zegel genoemd worden lijken deze stelling
te ondersteunen.11 Daardoor volgt hij de beschrijving van Mattheüs en laat hij de verdrukking
beginnen met het plaatsen van de gruwel in de tempel (Mt24:15) en afsluiten met het zesde zegel
die de kosmologisch kenmerken bevat die voorafgaan aan de ‘dag van Jahweh’.
De ‘dag van Jahweh’ start zodoende bij het zevende zegel (Op8:1) en eindigt met de
wederkomst van Christus (Mt24:27).12 Hiertegen kunnen we de volgende argumenten noemen:13
(1) Het is belangrijk – zoals Rosenthal ook zelf aangeeft14 – om erop te letten dat de uitspraak
dat de ‘dag van de toorn’ gekomen is, zowel kan verwijzen naar verleden, heden of
toekomst (zie gramm. 6:17). De reacties in vs16 en 17 lijken er eerder op te wijzen dat de
‘dag van de toorn’ reeds in deze verzen aangebroken is. Als dat het geval is, kan de dag van
Jahweh niet meer beginnen tijdens het breken van het zevende zegel;
(2) Bepaalde schriftplaatsen die over de dag van Jahweh gaan, passen zeer goed bij de
beschrijvingen van de eerste zes zegels, wat kan aantonen dat deze eerste zegels eveneens
bij de dag van Jahweh horen. We denken hier aan: ‘Duisternis zal immers de dag des Heren
zijn en geen licht, ja donker en zonder glans’ (Am8:20); ‘Dan kruipt men in de spelonken
der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister
zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken’ (Js2:19);
(3) De oudtestamentische Schriftplaatsen die Rosenthal als parallel noemt bij het zesde zegel
kunnen ook als parallel genoemd worden bij de derde en vierde bazuin (Op8:10-12), in
Op11:19 en bij de vierde en zevende schaal (Op16:8,21). Het is te eenzijdig om de
parallellen vanuit de dag van Jahweh alleen te vergelijken met het zesde zegel. Daarnaast
moet opgemerkt worden dat Jl2:31 niet perse naar het oordeel op de ‘dag van Jahweh’ hoeft
te verwijzen, maar gezien de context eerder betrekking heeft op de komst van Jahweh op de
dag van Jahweh (vgl. Jl2:28-3:2). Als dat laatste het geval is de verbinding tussen Jl2:31 en
het zesde zegel misplaatst en zal het vers in Joël kort voor de wederkomst van Christus
plaatsvinden;
11 M.J. Rosenthal, The pre-wrath rapture of the church, (Nashville:Thomas Nelson, 1990), 164.
12 M.J. Rosenthal, The pre-wrath rapture of the church, (Nashville:Thomas Nelson, 1990), 193.
13 Zie voor verdere kritiek op deze visie: P.S. Karleen, The Pre-Wrath Rapture of the Church—Is it Biblical?, (Langhorne:BF Press,
1991); R.E. Showers, The Pre-Wrath Rapture View: An Examination and Critique, (Grand Rapids:Kregel, 2001); G.B. Stanton,
‘A Review of The Pre-Wrath Rapture of the Church,’ Bibliotheca Sacra 148:589 (jan-mrt. 1991): 90-111; J.A. McLean, ‘Another
Look at Rosenthal’s “Pre-Wrath Rapture”,’ Bibliotheca Sacra 148:592 (oct-dec. 1991): 387-98.
14 M.J. Rosenthal, The pre-wrath rapture of the church, (Nashville:Thomas Nelson, 1990), 163-167.
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(4) Paulus schrijft aan de gelovigen in Tessalonica het volgende: ‘immers, gij weet zelf zeer
goed, dat de dag van de Heer komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is alles
vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en
zij zullen geenszins ontkomen’ (1Ts5:2-3). Juist in Op6:16-17 erkennen de ongelovigen dat
de toorn van het Lam gekomen is. Als de dag van Jahweh zou beginnen bij het zevende
zegel, zou Paulus zich vergist hebben en zou de dag van Jahweh niet als een dief in de nacht
zijn gekomen voor de ongelovigen. Ze wisten het immers reeds bij het zesde zegel. Tevens
is het moeilijk om de woorden ‘vrede en rust’ in verband te brengen met de situatie die
ontstaat tijdens het zesde zegel.
(13)

en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind
geschud wordt.
Evenals bij het vorige vers, levert ook de beschrijving die we hier vinden aardig wat denkstof
en discussie op onder de uitleggers. Voor sommigen is het moeilijk erin te geloven dat de sterren
(Gr. asteré) letterlijk op de aarde gaan vallen. De sterren zijn immers vele malen groter dan de
aarde en zouden haar zodoende verbrijzelen.
Uitleggers die Johannes profetie hier letterlijk willen opvatten erkennen deze moeilijkheid en
denken veelmeer aan kleine sterren of ‘vallende sterren’ (Gr. astroiden). In totaal telt ons
zonnestelsel ongeveer 75.000 asteroïden, met een een doorsnede van 40 tot 80km. Als zulke een
asteroïde op de aarde zou neervallen, zouden er aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en andere
natuurrampen plaatsvinden. Deze ‘vallende sterren’ zouden een grote schade aanrichten zoals we in
de geschiedenis al zagen (Yuatan (ijstijd), Siberië (1908), Brazilië (1935)).
Andere uitleggers voelen er minder voor om in plaats van ‘sterren’ opeens ‘asteroïden’ hier te
lezen en vatten de tekst symbolisch op. De hemellichamen zijn volgens hun dan de aardse
gezaghebbers (vgl. Re5:20; Js34:3). Die morele lichtdragers zijn, maar neerstorten of gedood
worden. Daardoor zou er chaos op de aarde ontstaan (vgl. Op9:1; 12:4).15
Aan welke uitleg we ook de voorkeur, in ieder geval zal door het openen van het zesde zegel
heel de gevestigde orde op aarde veranderen, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen in de herfst
of winter afwerpt als hij door een harde wind geschud wordt.

(14)

En de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt.
Johannes beschrijving gaat verder. Hier kunnen we denken aan Js34:4 waar de profeet over de
volkeren zegt: ‘Al het heer des hemels vergaat en als een boekrol worden de hemelen samen gerold;
al hun heer valt af, zoals het loof van de wijnstok en zoals het blad van de vijgenboom afvalt.’ Voor
de symbolische uitleggers wordt hierin een ‘bewijs’ gezien voor de gedachte dat de ‘sterren’ vanuit
het vorige vers een aanduiding is voor de ‘aardse machten’.
Bij het boek dat terug week en opgerold wordt, redeneert men dan dat zoals men in een
opgerold boek niet kan lezen, de mensen de gedachten God niet meer kunnen erkennen. Hun
verstand zal volledig verduisterd zijn en geen glimp meer opvangen van Gods licht. De bergen
worden verder in de symbolische uitleg opgevat als een verwijzing naar de sterke heersers (Ps46:3;
Js40:4; 64:1,3; Jr51:25; Dn2:35,44; Mc6:1; Hk3:10; Zc4:7; Mt17:20; 21:21). Als elke berg immers
van zijn plaats weggerukt zou worden, zou het onmogelijk zijn dat alle mensen zich in de groten
van de bergen zouden kunnen verbergen (vs15).
Uitleggers die vooral zoeken naar een letterlijke verduidelijking, betichen hier de symbolische
uitleggers van inconsequentie, omdat ze de bergen in vs14 symbolisch opvatten, maar in v15
letterlijk. Zij staan echter eveneens voor het raadsel de symbolische uitleggers te verklaren hoe de
hemel ontwijken kan als een boekrol. Dat iedere berg en ieder eiland beweegt is volgens hen wel
verklaarbaar door de grote aardbeving die zal plaatsvinden (vs12).
15 B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 70.
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Veel uitleggers denken dat uit deze chaos de alleenheerser tevoorschijn zal komen, dit hoeft
niet in tegenspraak te staan met de witte ruiter (Op6:2). In Op6:2 zagen we immers het begin van
die heerser en zijn verder heerschappij.
(15)

En de koningen van de aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de sterken en elke slaaf en vrije
verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen;
We hebben hier een zevenvoudige optelling, in het bereik van koning tot slaaf. Vooral worden
de leiders genoemd, hoewel ze in Op6:6 nog goed ervan af lijken te komen, ervaren ze hier hun
verdrukking. Uit Op13:16 en 19:18-19 blijkt de ware reden van de angst van hen, die in 6:15-16
vermeld worden.

(16)

en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: ‘Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit,
en voor de toorn van het Lam;
Voor de eerste keer beginnen de mensen over God na te denken. Ze denken daarbij zelfs aan het
Lam van wie ze de toorn vrezen, omdat ze erkennen dat dit Lam niet alleen klein en lankmoedig is!
Toch horen we ondanks deze erkenning niets over berouw of bekering. Hun belijdenis blijft zonder
praktische consequentie.
Later zullen we eveneens over deze toorn van God nog lezen (Op6:16-17; 14:10; 16:19; 19:15).
Naast deze toorn spreekt het boek Openbaring ook nog na het blazen van de zevende bazuin over de
gramschap van God (Op14:8,10,19; 15:1,7; 16:1; 18:3). We zullen daarbij zien hoe met het klinken
van de zevende bazuin de aangekondigde toorn van God daadwerkelijk wordt.

(17)

want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?’
In Op16:14 wordt opnieuw van deze grote dag gesproken, die daar de ‘grote dag van de
almachtige God’ wordt genoemd. Voor deze dag worden nu de koningen van de hele wereld
verzameld. Zodoende is Op6:17 al een vooruitlopen van datgene dat komen gaat (vgl. Ml3:2). Het
volk schreeuwt het uit en vraagt zich af wie kan bestaan op de grote dag van Zijn toorn. In het
volgende vers zullen we het antwoord horen op deze vraag.

4

Vragen
4. Maak eens een overzicht ervan hoe jij denkt dat de toekomst verder zal verlopen. Noteer
hier belangrijke punten op zoals: vrederijk, wederkomst van Christus, opstanding van de
doden, grote verdrukking enz.
5. Welke betekenis heeft Op6 voor jou?
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7:1-17 – Intermezzo 1:
De verlosten uit Israël en de volkeren
1

Vertaling

2

Commentaar

(1) Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde, die de vier winden van de aarde vasthielden, opdat
er geen wind zou waaien over de aarde, noch over de zee, noch over enige boom. (2) En Ik zag een andere engel opkomen
van de opgang van de zon, die het zegel van de levende God had; en hij riep met luider stem tot de vier engelen wie gegeven
was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, (3) en hij zei: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee,
noch aan de bomen, voordat wij de slaven van onze God aan hun voorhoofden hebben verzegeld. (4) En ik hoorde het
getal van de verzegelden: honderdvierenveertigduizend verzegelden uit elke stam van de zonen van Israël. (5) Uit de stam
Juda twaalfduizend verzegelden, uit de stam Ruben twaalfduizend, uit de stam Gad twaalfduizend, (6) uit de stam Aser
twaalfduizend, uit de stam Nafthali twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend, (7) uit de stam Simeon
twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de stam Issaschar twaalfduizend, (8) uit de stam Zebulon
twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de stam Benjamin twaalfduizend verzegelden. (9) Daarna zag ik en
zie, een grote menigte die niemand kon tellen, uit elke natie en alle geslachten en volken en talen, stond voor de troon en
voor het Lam, bekleed met lange witte kleren en met palmtakken in hun handen. (10) En zij riepen met luider stem de
woorden: Het heil aan onze God die op de troon zit en aan het Lam. (11) En alle engelen stonden rond de troon en de
oudsten en de vier levende wezens, en zij vielen op hun gezicht neer voor de troon en aanbaden God (12) en zeiden:
Amen! De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God tot in
alle eeuwigheid! Amen. (13) En een van de oudsten antwoordde en zei tot mij: Dezen die bekleed zijn met lange witte
kleren, wie zijn zij en vanwaar zijn zij gekomen? (14) En ik zei tot hem: Mijn heer, u weet het. En hij zei tot mij:
Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange kleren gewassen en ze wit gemaakt in het
bloed van het Lam. (15) Daarom zijn zij voor de troon van God en zij dienen Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij
die op de troon zit zal zijn tent over hen uitbreiden. (16) Zij zullen geen honger en geen dorst meer hebben en de zon zal
op hen geenszins vallen, noch enige hitte; (17) want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen
leiden naar bronnen van levenswateren, en God zal elke traan van hun ogen afwissen.

(1)

Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde, die de vier winden van de aarde vasthielden, opdat er
geen wind zou waaien over de aarde, noch over de zee, noch over enige boom.
De meeste uitleggers zien Op7 als een tussenstuk dat niet bij het zesde zegel behoort. 1 De
uitdrukking ‘na deze’ in vs1 en vs9 lijkt hierop te wijzen. Er ontstaat iets nieuws. Nu is het
onduidelijk in de tekst, wanneer Op7 plaatsvindt. Gebeurt dit tussen Op6 en Op8? Een antwoord is
moeilijk te geven.
In ieder geval wordt Johannes met iets nieuws geconfronteerd. De vermelding van de bomen
heeft Mounce ertoe gebracht om hier aan mensen te denken.2 Hij wijst daarvoor op Js2:13: ‘Want er
is een dag van Jahweh van de legermachten tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich
verheft, opdat het vernederd wordt; tegen alle trotse en hoge ceders van de Libanon en alle eiken
van Basan, tegen alle trotse bergen en alle hoge heuvels, tegen elke hoge toren en elke steile muur,
tegen alle schepen van Tarsis en alle kostbare kunstschatten.’ De Targum voegt bij dit vers toe dat
er bij de ‘ceders’ en ‘eiken’ gedacht moet worden aan mensen (vgl. Js14:8; 61:3; Ez17:3vv.;
13:3vv.; Dn4:10vv.). De vraag hierbij blijft wel hoe we de andere aspecten die Johannes noemt
moeten zien.
1
2

S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 49.
R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 166.

89

●

Openbaring / 7:1-17 – Intermezzo 1:De verlosten uit Israël en de volkeren

De drievoudige herhaling van het woord ‘vier’ kan de universele controle van deze engelen
benadrukken.3
(2)

En Ik zag een andere engel opkomen van de opgang van de zon, die het zegel van de levende God had; en hij riep met
luider stem tot de vier engelen wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen,
Nadat Johannes de vier engelen heeft gezien, ziet hij nog een andere engel opkomen van de
opgang van de zon. De ‘andere engel’ is in het boek vaak een verborgen aanwijzing voor de Heer
Jezus (vgl. Op8:3; 10:1; 14:6; 18:1). Hij is de verborgen Arbeider achter het doek van het
wereldtoneel. Het enige vers waar dit niet het geval is, is Op14:15,17. Toch is het hier ook lastig te
bepalen, omdat de ‘andere engel’ zich door het gebruik van ‘wij’ (vs3) sterk met de andere vier
engelen identificeert en dat door te spreken over ‘onze God’ (vs3) te weinig doet met God zelf doet.
Anderen denken liever niet aan Christus, maar aan de aartsengel Michaël, omdat hij in een speciale
relatie met het volk Israël staat (Dn12:1).
Dat deze engel uit het oosten komt, van zonsopgang, spreekt van een nieuw licht, een nieuwe
dag (vgl. Ml3:20).4 Misschien komt de engel daarbij rechtstreeks van God. Dit lijkt ondersteund te
worden door de woorden: ‘hebbende het zegel van de levende God’. Hij heeft dan de autoriteit van
God gekregen om zijn opdracht uit te voeren en bezit het zegel van de levende God, waarmee hij de
slaven van God aan hun voorhoofden verzegeld. Waaruit het zegel precies bestaat, wordt verder niet
vermeld. Die spanning blijft nog even bestaan, maar straks zullen we in Op14:1 te horen krijgen dat
het de naam van het Lam en God de Vader bevat: ‘En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion
en met hem honderdvierenveertigduizend, die zijn naam en de naam van zijn Vader hadden,
geschreven op hun voorhoofden.’

(3)

en hij zei: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de slaven van onze God
aan hun voorhoofden hebben verzegeld.
De andere engel kwam van de
opgang van de zon. ‘Slaven’ worden
de gelovigen hier genoemd. Ondanks
de negatieve connotatie die wij aan het
woord vandaag de dag verlenen, is het
voor hen een eer. Slaven van Jezus
Christus! Ze mogen weten dat ze het
eigendom van de Heer zijn en zijn
dienst verrichten. Niet het kwaad is
hun meester, maar de Verlosser die
straks komt.
Ze worden nu verzegeld aan hun
voorhoofden. Gods zegel op hen lijkt
zichtbaar te zijn voor iedereen. Net
zoals de hogepriester in het Oude
Fig. 21: -De verzegeling van de 144.000
Testament een kroon op zijn
voorhoofd had met daarop de naam van de Eeuwige (Ex28:36-38), dragen zij het zegel op hun
voorhoofd. Is dat zegel dan net als bij de hogepriester voor iedereen zichtbaar? Of is het net zo
onzichtbaar als onze verzegeling die wij ontvingen van de heilige Geest (Ef4:30)? Dat het zegel
onzichtbaar is lijkt ondersteuning te vinden in Ez9:4-6, waar de Heer tegen de man in fijn linnen
zegt: ‘“Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden
der mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden.” Tot de anderen
zei Hij te mijnen aanhoren: “Trekt achter hem aan door de stad en slaat neer. Ontziet niet en hebt
3
4

W. Scott, Exposition of the Revelation of Jesus Christ, (London:Pickering and Inglis, 1920), 63; J.B. Smith, A Revelation of
Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 128.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 252.
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geen deernis. Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet gij doden
en verdelgen; maar niemand die het teken draagt, moogt gij aanraken; bij mijn heiligdom moet gij
beginnen.” Toen begonnen zij bij de mannen, de oudsten, die zich voor de tempel bevonden.’
Net als in het boek Ezechiël zal het zegel de ‘slaven’ van de Heer, beschermen. Het lijden dat
deze verzegelde gelovigen zullen doormaken, zal namelijk buitengewoon hevig zijn. Het is de ‘tijd
van benauwdheid voor Jakob’ (Jr30:7). We lezen dan ook voordat de engelen schade toebrengen
aan de aarde en zee deze andere engel verschijnt: ‘en hij zei: Brengt geen schade toe aan de aarde,
noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de slaven van onze God aan hun voorhoofden
hebben verzegeld.’ De verzegelden lijken zowel bewaard te worden voor de plagen (Op9:4; 16:2;
vgl. 7:3) en voor de mensen.5 Ze komen dan ook straks in Op14:1 onbeschadigd uit de grote
verdrukking (zie verder comm. bij Op14).
(4)

En ik hoorde het getal van de verzegelden: honderdvierenveertigduizend verzegelden uit elke stam van de zonen van Israël.
Wie zijn de ‘slaven’ precies? De profeet krijgt er antwoord op. Het zijn ‘144.000 verzegelden
uit elke stam van de zonen van Israël’. Deze 144.000 worden keurig onderscheiden van de andere
groepen die Johannes zag en zal zien. Die groepen kunnen we het beste als volgt weergeven:
Op6:9

De heidenen en Joden die gestorven zijn voor het openen van het vijfde zegel.

Op6:11

De heidenen en Joden die nog gedood worden na het openen van het vijfde zegel.

Op7:4

De 144.000 uit de twaalf stammen van Israël die verzegeld worden na het openen van het zevende zegel.

Op7:9

De grote ontelbare schare uit alle heidenen, die overwinnend uit de grote verdrukking komt.

Er wordt door het woord ‘daarna’ in vs1 en 9 op die wijze een nieuw aanhef gemaakt. Zo
worden de 144.000 verlosten uit Israël van de ontelbare schare uit de volkeren onderscheiden. Ook
hun beschrijving is anders. De 144.000 worden verzegeld voor de grote verdrukking, terwijl de
grote schare gezien wordt als bestaande uit overwinnaars die uit de grote verdrukking komen.
Mounce, Morris, Beasley-Murray en andere uitleggers zagen in deze 144.000 uitverkorenen een
beeld van de gemeente.6 Dit is onjuist, want nergens in de Bijbel worden de twaalf stammen
symbolisch voor de gemeente genoemd. Het werd de uitleggers ook zelf knap lastig gemaakte met
de definitie van de grote ontelbare schare. Het eigenlijke probleem van hen was echter veelmeer dat
niemand meer wist waar het volk Israël gebleven was. Nu vandaag, in 2008, hebben we het
daarmee veel gemakkelijker dan onze voorouders. Sinds 1948 is Israël immers een zelfstandige
staat waarin al verschillende stammen wonen. Maar voor 1948 kon men alleen in het geloof
aanvaarden dat een vers als dit letterlijk gelezen kon worden.
Uit elke stam van de zonen van Israël worden er in de toekomst dus 144.000 verzegelt. Nu is
het de oude kerkvaders al opgevallen dat Johannes hier niet de stammen Dan en Efraïm noemt,
terwijl hij wel spreekt over ‘van de zonen van Israël’. Wat is de reden daarvan? Reden hiervoor
kunnen zijn:7
(1) De stam Dan voerde de afgodendienst als eerst in en is daarom geen nakomeling meer van
het ware Israël (Lv24:11; Ri18; 1Kn12:29);
(2) De stam Efraïm wordt in het Oude Testament uitdrukkelijk als een schrikwekkend
voorbeeld voor afgodendienaars voorgesteld en is daarom geen nakomeling meer van het
ware Israël (Hs4:17);8
5
6

7
8

W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 249-250;
Dit in tegenstelling tot A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981), 478, die verwijst naar Op6:9-11;
13:7 en 20:4.
R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 168; L. Morris, The Revelation of St. John,
(TNTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1984), 175; G.R. Beasley-Murray, The Book of Revelation, (NCBC; Grand Rapids:Eerdmans,
1983), 140; G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans, 1985), 114-16. G.K. Beale, The
Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999), 413.
R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 254.
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(3) Efraïm wordt samengevat bij Jozef en de stam Dan wordt weggelaten, omdat uit deze stam
straks de antichrist komt (Gn49:17-18; Dt33:22; Ri5:17; Jr8:16).9
In ieder geval mogen we niet denken dat er uit Dan geen verlosten zouden komen, want verlost
en gered wordt je ook zonder verzegeld te zijn. In Ez48:1-5 lezen we zo dat beide stammen een
erfdeel ontvangen in het toekomstige vrederijk. De verzegeling dient er dus enkel voor om je te
bewaren tijdens de grote verdrukking. En dat zal zeker voor de gelovigen in Israël broodnodig zijn.
Dan en Efraïm komen zodoende niet verzegeld uit de grote verdrukking.
Een ander vraagstuk is de omgang met het getal 144.000. Is het een symbolisch getal? 10
Waaraan moet dan gedacht worden? Aan 12x12x1.000 of 12x12.000, waarbij twaalf het getal van
de volkomen goddelijke regering is vermenigvuldigd met 1.000?11 Of aan de tempel van Herodus
die ongeveer 144.000m2 omvatte? Het grootste nadeel van alle symbolische uitleggingen over het
getal 144.000 is dat er geen duidelijke eenheid bestaat in de uitleg ervan. En waarom nemen we het
getal hier niet gewoon letterlijk als ‘getal’ (vs4), net zoals we ook bijvoorbeeld het aantal zegels
letterlijk nemen of het ‘ontelbaar’ letterlijk opvatten?
(5)

Uit de stam Juda twaalfduizend verzegelden, uit de stam Ruben twaalfduizend, uit de stam Gad twaalfduizend,
Juda wordt aan het begin van deze lijst geplaatst, iets dat uitzonderlijk is omdat Ruben de
eerstgeborene is (Nm2:3). De reden hiervoor is het feit dat Christus uit de stam Juda kwam (Op5:5;
Gn49:9; 1Kr5:2; Hb7:13). De volgorde wordt dus bepaald vanuit de Leeuw uit de stam Juda.12

(6)

uit de stam Aser twaalfduizend, uit de stam Nafthali twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend,
We vinden hier niet Efraïm de broer van Manasse.

(7)

uit de stam Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de stam Issaschar twaalfduizend,
Levi staat eveneens in de rij, omdat Christus als Hogepriester volgens de wijze van
Melchizedek het priesterschap naar de wijze van Aäron in vervulling heeft gebracht.13

(8)

uit de stam Zebulon twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de stam Benjamin twaalfduizend verzegelden.

(9)

Daarna zag ik en zie, een grote menigte die niemand kon tellen, uit elke natie en alle geslachten en volken en talen, stond
voor de troon en voor het Lam, bekleed met lange witte kleren en met palmtakken in hun handen.
Nadat Johannes de 144.000 heeft gezien, ziet hij een grote menigte die niemand kon tellen. Het
is een menigte uit elke natie en alle geslachten en volken en talen. Dat houdt een, dat er een grote
verscheidenheid van mensen zou zijn, die toch één zijn in de aanbidding van God en van Christus. 14
Deze grote volksmenigte wordt later aan Johannes door een van de oudsten duidelijker omschreven
als degene die de grote verdrukking doorstaan: ‘En ik zei tot hem: Mijn heer, u weet het. En hij zei
tot mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange kleren
gewassen en ze wit gemaakt in het bloed van het Lam.’ (vs14). Wel wordt nergens gezegd dat ze
omgekomen zijn in de grote verdrukking.15 Het zijn veelmeer gelovigen die leven tijdens de grote
verdrukking en hier reeds gezien worden tijdens en op het einde van de verdrukking.16
Deze grote menigte is niet de gemeente, Johannes zou anders de gemeente niet meer herkennen
(vs14). De gemeente is in deze periode reeds van de aarde weggenomen. Indien dat niet het geval
zou zijn, zou het vreemd zijn dat de 144.000 en de grote massa twee aparte groepen vormen.
9 Irenaeus, Tegen de Ketters V.30.2.
10 Zo: R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 253; W.J. Ouweneel, Die Offenbarung
Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 253.
11 http://catholic-resources.org/Bible/Revelation_Numbers.htm bezocht: mei 2007.
12 Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 84.
13 Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 84.
14 J. van Genderen en W.H. Velema, Beknopte gereformeerde dogmatiek, (Kampen: Kok, 1992), 793.
15 M.J. Rosenthal, The pre-wrath rapture of the church, (Nashville:Thomas Nelson, 1990), 183.
16 W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 256.
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Rosenthal plaatst de opname van de gemeente kort voor het openen van het zevende zegel dat hij
vereenzelvigd met het begin van de ‘dag des Heren’ en denkt dat de grote schare die niemand kan
tellen, de opgenomen gemeente is.17
Hiertegen kunnen echter de volgende bezwaren worden gemaakt:
(1) Als de grote schare de gemeente is die opgenomen werd, is het vreemd dat de 144.000 die
door Rosenthal eveneens als Gods kinderen worden aangeduid, op aarde moeten blijven.18
Daardoor krijgt de lezer het idee dat slechts een gedeelte van de gemeente opgenomen is en
een ander (Israëlitisch) deel op aarde blijft;
(2) De grote menigte wordt in Op7:14 voorgesteld als ‘komende’ (part.pf.) uit de grote
verdrukking. In dat geval zouden we in Op7 slechts een deel van de verheerlijkte gemeente
moeten zien. De uitspraak dat er mensen die deel uitmaken van deze schare uit de grote
verdrukking blijven komen is moeilijk te rijmen met Rosenthals visie dat de gemeente reeds
verheerlijkt is. Een uitweg kan geboden worden door te stellen dat de opname niet voor
iedereen gelijktijdig, maar op verschillende momenten plaatsvindt;
(3) Als deze grote schare de opgenomen gemeente representeert is het vreemd te lezen dat
Johannes geen antwoord kon geven op de vraag wie deze mensen waren (Op7:13-14).
Deze grote menigte die niemand kan tellen, staat voor Gods troon. Ze zijn bekleed met lange
witte kleren en hebben palmtakken in hun handen. Een wit gewaad staat voor onschuld. Het zijn
reine kleren. Allen die uit de grote verdrukking komen en gerechtvaardigd zijn door het bloed van
het Lam worden daarmee bekleed.
Verder hebben de gelovigen palmtakken in hun hand. ‘Palmtakken’ waren ook op de
binnenwanden van de tempel van Salomo en Ezechiël aangebracht (2Kr3:5,7; Ez41:18-21). En
misschien mogen we hier aan het loofhuttenfeest denken, waarop takken door de gelovigen werden
vastgehouden. Deze takken bestonden uit takken van palmen, siertakken, meien en beekwilgen
(Lv23:40). Iedere tempelbezoeker diende ze op die feestdag mee te brengen naar de tempel
(Jh12:13). Het is mogelijk dat Johannes deze gebeurtenis ziet in verbinding met de verlosten uit de
volkeren. Als dit het geval is, wijst het laatste vers van Op7 naar de loofhutten-processie die
gehouden werd op de zevende dag van het feest en terugging op de woorden in Js12: ‘En gij zult te
dien dage zeggen: “Ik loof U, Here, omdat Gij toornig op mij zijt geweest; uw toorn heeft zich
afgewend en Gij vertroost mij. Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en
mijn psalm is de Here Here, en Hij is mij tot heil geweest.” Dan zult gij met vreugde water
scheppen uit de bronnen des heils. En gij zult te dien dage zeggen: “Looft de Here, roept zijn naam
aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is. Psalmzingt de
Here, want Hij heeft grootse dingen gedaan; dit worde bekendgemaakt op de ganse aarde. Juicht en
jubelt, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de Heilige Israels.”’19 Tijdens deze processie
werd door een priester water uit de vijver van Siloa gehaald, die daarna werd uitgegoten op het
altaar. Die processie vinden we ook in Johannes evangelie, een evangelie waarin het loofhuttenfeest
eveneens een grote rol speelt (Jh7:1-10:21).
(10)

En zij riepen met luider stem de woorden: Het heil aan onze God die op de troon zit en aan het Lam.
Welk een contrast vormen deze verlosten met de mensen die zich verbergen op aarde en
vluchten onder de bergen voor het Lam (Op6:19).20

17
18
19
20

M.J. Rosenthal, The pre-wrath rapture of the church, (Nashville:Thomas Nelson, 1990), 185-186.
M.J. Rosenthal, The pre-wrath rapture of the church, (Nashville:Thomas Nelson, 1990), 185.
Babylonische Talmoed, traktaat Sukkah 50b.
Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 87.

93

●

Openbaring / 7:1-17 – Intermezzo 1:De verlosten uit Israël en de volkeren

(11)

En alle engelen stonden rond de troon en de oudsten en de vier levende wezens, en zij vielen op hun gezicht neer voor de
troon en aanbaden God
We lezen hoe de grote menigte met luide stem de Heer vereert. Net zoals de engelen in Op5
samen met de oudsten de Heer vereren, prijzen en aanbidden. Gebeurt dat ook hier, wel is het
motief anders! Niet het Lam wordt geëerd, maar God vanwege zijn heerlijkheid, wijsheid en kracht
die Hij in zijn wegen met deze grote volksmenigte gebruikte.21 Dit verschil kan misschien nog de
gedachte ondersteunen dat de grote menigte niet gelijk te stellen is met de gemeente.
Allen aanbidden ze God. Als een bepaalde groep personen voor de tweede keer in Openbaring
genoemd wordt, wordt er vaak gesproken over ‘alle’. Zo lezen we in Op5:8 over de ‘gebeden van
de heiligen’ en in 8:3 over de ‘gebeden van alle heiligen’. In 5:11 over ‘vele engelen’ en in 7:11
over ‘alle engelen’. In 6:9 over ‘de zielen van hen die geslacht waren’ en in 18:24 over: ‘allen, die
geslacht zijn’.22

(12)

en zeiden: Amen! De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze
God tot in alle eeuwigheid! Amen.

(13)

En een van de oudsten antwoordde en zei tot mij: Dezen die bekleed zijn met lange witte kleren, wie zijn zij en vanwaar
zijn zij gekomen?

(14)

En ik zei tot hem: Mijn heer, u weet het. En hij zei tot mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij
hebben hun lange kleren gewassen en ze wit gemaakt in het bloed van het Lam.
Door de uitspraak ‘die uit de grote verdrukking komen’ wordt duidelijk dat deze grote schare
niet gezien kan worden als een symbool voor alle gelovigen uit de naties gedurende de vele
christelijke eeuwen. De grote verdrukking bevat in de Bijbel immers andersoortige moeiten dan we
tot nu toe tegengekomen zijn in de geschiedenis.
De gelovigen komen uit de grote verdrukking en hebben hun lange kleren gewassen en wit
gemaakt in het bloed van het Lam. Dat is zeer belangrijk, het bloed van Christus geldt niet alleen
voor degene die tot de gemeente van de levende God behoren. Alle gelovige, zijn in het bloed van
de Heer Jezus gewassen. De oudtestamentische gelovigen hebben hun deel net zo aan het kruis van
Golgotha te danken, als de gemeente. Ondanks dat ze niet dezelfde zegeningen bezitten, en niet de
gemeenschap met de Vader in het Vaderhuis genieten.
Het is opvallend dat hier vermeld wordt, dat ook de klederen gewassen worden in het bloed van
het Lam. In de Joodse rituele baden, werd niet alleen het lichaam, maar ook de verontreinigde
kleren gewassen. De kleren verwijzen naar onze uiterlijke verschijning en onze dagelijkse
levenswandel. Ook deze gebieden zijn tastbaar voor onreinheid (Jd1:23) en moeten gereinigd
worden.

(15)

Daarom zijn zij voor de troon van God en zij dienen Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij die op de troon zit zal
zijn tent over hen uitbreiden.
Omdat de grote menigte haar lange kleren gewassen heeft en ze wit gemaakt in het bloed van
Lam, zijn ze voor de troon van God en dienen ze Hem dag en nacht in zijn tempel. Die ‘tempel’
hoeft niet perse te verwijzen naar het hemelse Jeruzalem of de hemel. 23 Er is namelijk ook een
tempel aanwezig in Jeruzalem tijdens de grote verdrukking. De uitdrukking ‘dag en nacht’ die hier
de betekenis ‘continue’ heeft lijkt daar op te wijzen, aangezien er in het hemelse Jeruzalem geen
dag en nacht meer zal heersen (Op22:5).24 We zien dus de heiligen gedurende de grote verdrukking
21 W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 256-257.
22 S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 54.nt134.
23 Contra: R.H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, Vol. I, (ICC; Edinburgh:T & T Clark,
1920), 215.
24 W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 259.
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nog steeds God aanbidden in de tempel. De Heer die op de troon zit, zal zijn tent over hen
uitspreiden, hen beschermen en verzorgen.
(16)

Zij zullen geen honger en geen dorst meer hebben en de zon zal op hen geenszins vallen, noch enige hitte;
De schrijver van het boek Openbaring maakt duidelijk dat de gelovigen die uit deze grote
verdrukking komen niet meer zullen hongeren en niet meer zullen dorsten. Dat lijkt erop te wijzen
dat de grote verdrukking ten einde gekomen is en het vrederijk komende is. Dan zullen ze immers
door het Lam geweid worden en gevoerd worden naar de waterbronnen van het leven.

(17)

want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen leiden naar bronnen van levenswateren, en God
zal elke traan van hun ogen afwissen.
Overwinnend komen ze uit de grote verdrukking. Ze werden geteisterd door honger, dorst en
hitte, maar nu zullen ze niet meer honger of dorst lijden of gepijnigd worden door de zon en de
hitte.
Hier horen we opnieuw over het Lam. Daarbij wordt niet gezegd dat het Lam staat (Gr.
histémi), maar dat het de gelovigen weiden (Gr. poimainó) zal. Ik noem dat omdat het opvallend is
dat we beiden werkwoorden terugvinden in Mi5:4: ‘Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht
des Heren, in de majesteit van de naam des Heren, zijns Gods; en zij zullen rustig wonen, want nu
zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde.’ In de LXX lezen we daarbij in Mi5:4 (LXX:Mi5:3)
nog het werkwoord ‘zien’ (Gr. ofetai) en het is opmerkelijk dat juist in Op5:6 over het Lam
gesproken wordt dat in het midden van de troon staat en waarvan gezegd wordt dat het ‘zeven ogen’
heeft (vgl. Zc3:9; 4:10)!

3

Vragen
1. In welke situaties is u de laatste maanden in het bijzonder Gods bescherming opgevallen?
2. Wat zegt dit hoofdstuk over het Koninkrijk Gods en het offer van de Heer Jezus?
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8:1-2 – Het zevende zegel: zeven bazuinen
1

Vertaling

2

Commentaar

(1) En toen het Lam het zevende zegel opende, kwam er een stilzwijgen in de hemel, ongeveer een half uur. (2) En ik
zag de zeven engelen die voor God staan en hun werden zeven bazuinen gegeven.

(1)

En toen het Lam het zevende zegel opende, kwam er een stilzwijgen in de hemel, ongeveer een half uur.
Na het openen van het zevende zegel is het boek in zijn geheel geopend. Voor de gedachte dat
pas tijdens het zevende zegel de ‘dag van de Heer’ aanbreekt zie de commentaar bij Op6:12.
De stilte waarvan hier sprake is, is opvallend als we eraan terugdenken dat de vier wezens voor
Gods troon niet rusten, maar steeds ‘heilig, heilig, heilig’ roepen (Op4:8).1 Vaak wordt er bij het
stilzwijgen gedacht aan een samenhang met de uitspraak van de kleine profeten (Hk2:10; Zf1:7;
Zc2:13), maar daar is steeds sprake van een stilte op aarde, terwijl het hier gaat om een stilte in de
hemel.2 Misschien dat we hieruit kunnen concluderen dat Gods oordelen worden opgeschort, zolang
de stilte in hemel er is, gebeurt er niets. Eerst moeten de gebeden van de heiligen nog op de
reukofferaltaar komen. Ook tijdens het brengen van het morgen- en avondoffer heerst er een stilte
bij de menigte als de priesters in het heiligdom het reukwerk bereidden.

(2)

En ik zag de zeven engelen die voor God staan en hun werden zeven bazuinen gegeven.
Net zoals in Op6 de vier dieren als
instrumenten voor het aankondigen van de
oordelen genoemd werden, worden bij de
zeven bazuinen zeven engelen genoemd. Dat
getal is opmerkelijk als we beseffen dat
volgende de Joodse traditie zeven aartsengelen
voor Gods troon staan (Lc1:19; Js63:9).
Ieder engel krijgt zijn bazuin en staat
gereed om de wil van God uit te voeren.

Fig. 22: Zeven engelen met zeven bazuinen

1
2

B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 79-80.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 260.
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8:3-5 – Intermezzo 2:
De voorbede in de hemel
1

Vertaling

2

Commentaar

(3) En een andere engel kwam en ging bij het altaar staan met een gouden wierookvat; en hem werden veel reukwerken
gegeven, opdat hij kracht zou geven aan de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar dat voor de troon was. (4) En
de rook van de reukwerken steeg op met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel voor God. (5) En de engel
nam het wierookvat en vulde het met het vuur van het altaar en wierp dat op de aarde; en er kwamen donderslagen,
stemmen, bliksemstralen en een aardbeving.

(3)

En een andere engel kwam en ging bij het altaar staan met een gouden wierookvat; en hem werden veel reukwerken
gegeven, opdat hij kracht zou geven aan de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar dat voor de troon was.
Hier voert een engel een priesterlijke dienst uit, wat uiterst vreemd is. Daarom hebben vele
uitleggers gedacht dat deze engel de Heer Jezus is. Dat is eraan te erkennen dat Hij de gebeden de
heilige kracht geeft, doordat Hij ze mengt met reukwerk van het gouden altaar dat voor de troon
staat.1 Daartoe was in het Oude Testament alleen de hogepriester geroepen. We zien de ‘engel’ ook
vuur van het altaar nemen om het op de aarde te gooien. Dat betekent dat Hij zelf het oordeel
uitvoert. Hij bevindt zich bij het brandofferaltaar in het voorhof. We kunnen ook de Heer Jezus
duidelijk zien in de engel in Op10:1 en 18:1. Als we deze drie teksten samen bekijken, zien we de
drie Messiaanse ambten: de koning, de priester en de profeet.
De engel ging bij het altaar staan met een gouden wierookvat. Het altaar is het brandofferaltaar,
omdat steeds als er in Openbaring over een ‘altaar’ gesproken wordt, het koperen brandofferaltaar
wordt bedoeld.2 Als er over het gouden reukofferaltaar wordt gesproken, staat er ‘gouden altaar’ in
de tekst (Op9:13). Dit hemelse altaar wordt zeven keer in dit boek genoemd (Op6:9; 8:3,5; 9:13;
14:18; 16:7). In het Oude Testament werd een koperen wierookvat in het tabernakel gebruikt om de
kolen van het gouden altaar naar het reukofferaltaar te brengen. Later in de tempel van Salomo
werden gouden wierookvatten gebruikt (1Kn7:50; 2Kr4:22).
De engel werd vervolgens veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle
heiligen zou neerleggen op het gouden altaar (vgl. de geschiedenis in Nm16:39vv.). Er is in de
hemel ruimschoots aandacht voor het gebed.3 Daarbij denk ik dat het hier gaat om de gebeden van
de heiligen in de grote verdrukking en niet om de gebeden van de heiligen die zich al in de hemel
bevinden. Dit gebed wordt gesteld als reukwerk voor Uw aangezicht, de opheffing mijner handen
als het avondoffer (Ps141:2).

(4)

En de rook van de reukwerken steeg op met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel voor God.
De gebeden van de heiligen zijn geen gebeden van gestorvenen, maar levendige heiligen. Het
zijn de gelovigen uit Israël en de volkeren (Op7). Deze gebeden stegen op uit de hand van de engel.
Gebeden van heiligen vervliegen niet in de ruime, maar bereiken hun eindbestemming.4

1
2
3
4

W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 261.
Contra: R.H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, Vol. I, (ICC; Edinburgh:T & T Clark,
1920), 227.
W.R. Newell, The Book of the Revelation, (Chicago:Moody, 1935), 121.
Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 90.
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En de engel nam het wierookvat en vulde het met het vuur van het altaar en wierp dat op de aarde; en er kwamen
donderslagen, stemmen, bliksemstralen en een aardbeving.
Naar een climax toewerkende wordt het zevende zegel, de zevende bazuin en de zevende schaal
afgesloten met donderslagen, stemmen, bliksemstralen, aardbeving en hagel (Op11:19; 16:21).
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8:6-13 – De eerste vier bazuinen:
aarde, zee, rivier, lucht
1

Vertaling

(6) En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. (7) En de eerste bazuinde,
en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde
verbrandde, en het derde deel van de bomen verbrandde, en al het geelgroene gras verbrandde. (8) En de tweede engel
bazuinde, en iets als een grote berg, brandend van vuur, werd in de zee geworpen; en het derde deel van de zee werd bloed,
(9) en het derde deel van de schepselen in de zee, die zielen hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging. (10)
En de derde engel bazuinde, en er viel uit de hemel een grote ster, brandend als een fakkel, en zij viel op het derde deel
van de rivieren en op de bronnen van de wateren. (11) En de naam van de ster wordt Alsem genoemd. En het derde deel
van de wateren werd alsem, en velen van de mensen stierven door de wateren, omdat zij bitter waren gemaakt. (12) En de
vierde engel bazuinde, en het derde deel van de zon en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren werd
getroffen, opdat het derde deel daarvan verduisterd zou worden en de dag voor een derde deel daarvan niet zou lichten en de
nacht eveneens. (13) En ik zag en ik hoorde een arend in het midden van de hemel, die met luider stem zei: ‘Wee, wee,
wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin van de drie engelen die gaan bazuinen.’

2

Tekstvarianten

13

‘arend’, (Gr. αετου [א, A]) // ‘engel’, (Gr. αγγελου [MTAndreas]): De functie die hier toegeschreven wordt aan de arend lijkt het
beste te passen bij een engel (cf. Op14:6). Beide varianten worden in minuskel 42 zelfs gecombineerd tot ‘een engel als een
arend’.

3

Commentaar

(6)

En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen.
De bazuinen kondigden steeds het oordeel aan, doordat ze waarschuwden en een signaal gaven
om de mensen de gelegenheid te geven het oordeel te ontkomen. De eerste vier bazuinen hebben
alle natuurrampen ten gevolge.

(7)

En de eerste bazuinde, en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel
van de aarde verbrandde, en het derde deel van de bomen verbrandde, en al het geelgroene gras verbrandde.
Opnieuw stellen we ons de vraag hoe we deze gegevens moeten interpreteren (zie comm.
Op6:12). Wat is het ‘hagel met vuur vermengd met bloed’ dat op de aarde geworpen werd?
Opnieuw kan bij de ‘bomen’ gedacht worden aan machten (vgl. comm. 7:3). Maar hoe interpreteren
we dan het geelgroene gras? Ouweneel verwijst naar Js15:6 en Zc10:1; 1 maar daar wordt het gras
juist letterlijk gebruikt! Een letterlijke opvatting van de ‘bomen’ en het ‘gras’ geeft ons geen
moeilijkheden (vgl. Op9:4). De enige uitdaging is de ‘hagel en vuur vermengd met bloed’. Dat men
hier denkt aan het goddelijke oordeel uit de hemel en het verterende vuur is zinnig, maar wordt ook
erkend door de uitleggers die dit gedeelte letterlijk opvatten en de uitleggers die dit gedeelte
symbolische opvatten. Als men het trouwens enkel symbolisch opvat, blijft de spannende vraag
bestaan waardoor dat goddelijke oordeel en verterende vuur dan zichtbaar wordt. De andere groep
heeft hier geen moeite mee. Het ‘bloed’ is het enige dat ons moeilijkheden zou kunnen maken.
Reden daarvoor is dat we deze toestand momenteel (gelukkig) niet kennen. Ouweneel denkt bij het
‘bloed’ aan de morele dood.2 Maar het verband tussen de dood en het bloed blijft dan wazig.
Waarom zou er dan niet eenvoudig kunnen staan: ‘gemengd met de dood’?
1
2

W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 268.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 268.
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De meeste oordelen die door de bazuinen veroorzaakt worden, wijzen op het derde deel dat
verwoest werd.3 Misschien dat God hiermee wil aangeven dat een bepaald gedeelte op aarde
getroffen wordt. Sommigen denken dat alleen het vierde rijk dat Daniël ziet getroffen zal worden
(Dn2). In elk geval is God nog steeds genadig, doordat Hij niet meteen de gehele aarde dit lot laat
treffen, maar ‘slechts’ een derde deel.
Rosenthal wijst er op dat het blazen van de bazuin in verband staat met de dag van Jahweh. 4 Zo
lezen we in Sf1:14-16: ‘Nabij is de grote dag van Jahweh, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag
van Jahweh; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van
benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en
van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van
krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens’.
Het is echter misleidend om het blazen van de bazuin in Op8 gelijk te stellen met het blazen van
de bazuinen op de dag des Heren. Zo kan bijvoorbeeld met de uitspraak: ‘Blaast de bazuin op Sion
en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren
komt. Want hij is nabij!’ (Jl2:1) geconcludeerd worden dat het bazuingeschal in Op8 voorafgaat aan
de dag van Jahweh.
(8)

En de tweede engel bazuinde, en iets als een grote berg, brandend van vuur, werd in de zee geworpen; en het derde deel van
de zee werd bloed,
Letterlijk gezien kunnen we hier net als bij Op6:12 aan een asteroïde denken. Peters en
Ouweneel zien in deze grote berg een beeld van een grootmacht. 5 In het Oude Testament wordt
deze gedachte ondersteund door Jr51:25: ‘Zie, Ik zal u! gij berg van het verderf, luidt het woord van
Jahweh, die de gehele aarde hebt verdorven, en Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de
rotsen afwentelen en u maken tot een berg van brand.’ Ook Dn2:35 ondersteunt de gedachte om bij
de bergen te denken aan een grootmacht: ‘maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een
grote berg, die de gehele aarde vulde’ (vgl. Js2:2; Zc4:7; Op21:10). Opvallend zijn hier de woorden
‘iets als’. Deze uitdrukking gebruikt de profeet meermaals in het boek Openbaring. Steeds wordt
daarbij een vergelijking gemaakt met iets dat hij ziet. Zo werd de zon zwart, als een haren zak; en
de maan rood, als bloed. Door dit woordgebruik geeft de profeet aan dat hij niet letterlijk ‘een grote
berg’ ziet, maar ‘iets als een grote berg’. We zouden dan ook de fout in gaan hier aan een letterlijk
‘grote berg’ te denken.
Het oudtestamentische beeld van de grootmacht past ook beter in deze tekst. Een sterkte
wereldmacht wordt dan (door iemand anders?) in de zee geworpen. Deze sterke wereldmacht zal
niet het Romeinse rijk zijn. Dat is namelijk net ontstaan. Ook wordt hier niet gewezen op de koning
van het noorden (Dn11:40-45). Deze zal pas bij de wederkomst van de Heer Jezus worden
geoordeeld. Een exacte uitspraak blijft momenteel onmogelijk. In ieder geval zal een grootmacht
worden getroffen door het oordeel. De orde en stabiliteit ervan komt ten val en wordt in de zee
geworpen. Schijnbaar wordt de grote berg diep verlaagt, tot onder de zeespiegel. Wijst deze zee op
de andere geringe onbekende volkeren? Dan zou de grootmacht verdwijnen in het niets, zoals het
legendarische Atlantisch verdween in het niets. Dat zou echter niet gebeuren zonder verdere
uitwerking ‘het derde deel van de zee’ zou bloed worden. Dat kan erop wijzen dat er oorlog tussen
de geringe onbekende volkeren zou ontstaan of dat nadat het voedsel getroffen werd, het drinkwater
getroffen wordt.

3
4
5

W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 265.
M.J. Rosenthal, The pre-wrath rapture of the church, (Nashville:Thomas Nelson, 1990), 192-193.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 269; B.
Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 82.
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(9)

en het derde deel van de schepselen in de zee, die zielen hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.

(10)

En de derde engel bazuinde, en er viel uit de hemel een grote ster, brandend als een fakkel, en zij viel op het derde deel
van de rivieren en op de bronnen van de wateren.
Een ‘grote ster’ valt uit de hemel, brandend als een fakkel. De ster viel niet in de zee, maar op
het derde deel van de rivieren en fonteinen. Hij wordt er niet op geworpen (vs8), maar valt er op
(vs10).
Sommigen hebben bij deze ster gedacht aan de satan die uit de hemel wordt geworpen (Op12:9;
vgl. Js14:12). Ouweneel denkt aan de valse profeet die op aarde verschijnt en die in het volgende
vers de naam Alsem ontvangt.6 De politieke leider die verscheen in Op6:1, rijdende op het witte
paard, wordt dan nu vergezeld door de religieuze leider.

(11)

En de naam van de ster wordt Alsem genoemd. En het derde deel van de wateren werd alsem, en velen van de mensen
stierven door de wateren, omdat zij bitter waren gemaakt.
Het derde deel van de wateren wordt door deze ster tot alsem, oftewel: vermout, bitterheid. De
ster Alsem zorgt ervoor dat hetgeen iemand moest verkwikken bitter vergif wordt (Jr9:14; 23:15;
Kl3:19; vgl. Ex15:23; Rt1:20). Omdat het water bitter werd, stierven veel mensen door het water.
Wat tot nu toe als verfrissing diende, wordt een bron voor dood en verwoesting. Alsem is een
bittere plant die in de woestijn groeit en enkel hier in het Nieuwe Testament genoemd wordt, terwijl
het in het Oude Testament zeven keer als beeld voor het lijden en de zware straf gebruikt wordt
(Dt29:18; Sp5:4; Jr9:14; 23:15; Kl3:15,19; Am5:7; 6:12).
Doordat de ster een naam krijgt suggereert Ouweneel dat we te maken hebben met een
symbolisch gebeuren.7 Na de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl in 1986, ontstond de theorie
dat deze tekst een voorspelling van die ramp was. Met name een aflevering van Michael Palins
reisprogramma Pole to pole zorgde voor de verspreiding van die gedachte. De naam ‘Tsjernobyl’
zou volgens deze theorie het Oekraïense woord zijn voor ‘bijvoet’ een plantensoort uit het
Artemisia geslacht die bij de alsem wordt ingedeeld (zie §3.1).
3.1

Excursus: Alsem

Tot de alsem worden alle planten van het
composietengeslacht Artemisia gerekend. Diversen
soorten van dit geslacht komen in ons land voor: (a)
Absintalsem (fig. 23); (b) Bijvoet komt veel voor,
langs wegbermen en op ruige plaatsen; (c)
Duinaveruit groeit in schorren en kwelders; (d) Wilde
averuit komt voor langs rivierdalen en in de duinen.
De naam ‘alsem’ verwijst in het bijzonder naar de
Absintalsem. Aan de knoppen van deze plant wordt
vanouds een geneeskrachtige werking toegeschreven.
Maar het bittere aftreksel van deze knoppen vormt een
belangrijk bestanddeel van de dranken vermout en het
klassieke absint. De smaakstof die daarbij een rol
speelt is het naar menthol ruikende terpeen Thujon.

6
7

Fig. 23: Absintalsem

W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 269.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 267.
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(12)

En de vierde engel bazuinde, en het derde deel van de zon en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren
werd getroffen, opdat het derde deel daarvan verduisterd zou worden en de dag voor een derde deel daarvan niet
zou lichten en de nacht eveneens.
Zoals de eerste drie bazuinen een derde deel van de aarde vernietigen, vernietigt vierde bazuin
een derde deel van de hemel. De uitdrukking ‘en de dag voor een derde deel daarvan niet zou
lichten’ wijst misschien naar een beperking van de dag: van vierentwintig uur naar zestien uur. In
de rede op de Olijfberg, spreekt de Heer Jezus eveneens over tekenen aan zon, maan en sterren.
Degenen die hier opnieuw aan een symbolische uitleg willen vasthouden denken dat het
verduisteren van de hemellichamen erop wijst dat veel leiders op aarde ten val komen.8 Op12:4 zou
deze uitleg dan kunnen onderstrepen: ‘En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels
mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar
kind gebaard had, dit te verslinden.’ De oorzaak van deze val is dan het verdwijnen van de
grootmacht (‘grote berg’); de komst van de religieuze leider (‘de ster Alsem’) en/of de
natuurrampen die de aarde op dat moment zullen teisteren.

(13)

En ik zag en ik hoorde een arend in het midden van de hemel, die met luider stem zei: ‘Wee, wee, wee hun die op de
aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin van de drie engelen die gaan bazuinen.’
Drie keer wordt het woord ‘wee’ door een van de snelste roofvogels aangekondigd op aarde.
Als we hier ‘arend’ vertalen, heeft dit vliegen van de arend een parallel met Dt28:49. Daar lezen we
dat de Heer, als het volk Israël hardnekkig blijft in haar kwaad, tegen haar zal doen aanrukken een
volk dat van verre komt, zoals een arend aanzweeft. In Dt28:50-57 worden dan de rampen die over
het volk komen beschreven.
Het is tevens van belang erop te letten dat het hier gebruikte woord ‘wee’ (Gr. oeai; Op9:12;
11:4) een ander woord is dan het woord ‘(barens)wee’ (Gr. ódin; Mt24:8; Hd2:24; 1Ts5:3). Doordat
het Nederlands hier dezelfde klank gebruikt is dat niet meteen voor de lezer duidelijk.
Het wee wordt uitgeroepen over degenen ‘die op de aarde wonen’. Ouweneel denkt dat we hier
niet aan alle mensen hoeven te denken, de uitdrukking wijst in Openbaring steeds op de mensen die
zich thuis voelen op de aarde.9 Daarom roepen de zielen onder het altaar: ‘Tot hoelang, heilige en
waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde
wonen?’ (Op6:10). En zegt de Heer Jezus aan de gemeente te Filadelfia: ‘Omdat u het woord van
mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren uit het uur van de verzoeking, dat over het hele
aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen.’ (Op3:10; vgl. 11:10; 12:12;
13:8,14; 14:16; 17:8). De trouwe gelovigen die zich standvastig vasthouden aan de Heer zullen het
oordeel van God niet hoeven te vrezen in deze moeilijke periode.
Door de uitspraak ‘van de overige stemmen van de bazuinen van de drie engelen die nog
bazuinen moeten’ lijkt het boek nu een intermezzo te maken tussen de eerst vier en de laatste drie
bazuinen.

4

Vragen
1. Waarom wordt hier de gouden altaar genoemd?
2. Neem in het begin van de avond eens drie minuten stilte met de groep.
3. Welke verbinding is er tussen de gebeden gelovigen en het reukwerk dat gebracht wordt
tijdens het avondoffer in de Bijbel?
4. Welke parallellen zijn er tussen Op8 en Ez26-28?

8
9

W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 270.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 271, 350,
355-356. Contra: R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 244.
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9:1-21 – Vijfde en zesde bazuin (eerste twee wees)
1

Vertaling

(1) En de vijfde engel bazuinde, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put
van de afgrond gegeven. (2) En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote
oven; en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. (3) En uit de rook kwamen sprinkhanen voort
op de aarde en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. (4) En hun werd gezegd dat
zij geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, noch aan enig geelgroen, noch aan enige boom, behalve aan
de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden hebben. (5) En hun werd gegeven dat zij hen niet zouden
doden, maar dat zij hen vijf maanden zouden pijnigen; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer
hij een mens steekt. (6) En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem geenszins vinden; en zij zullen begeren
te sterven en de dood vlucht van hen weg. (7) En de gedaanten van de sprinkhanen waren aan paarden gelijk, toegerust
tot de oorlog; en op hun koppen was zoiets als kransen, aan goud gelijk, en hun gezichten waren als gezichten van
mensen, (8) en zij hadden haar als vrouwenhaar, en hun tanden waren als die van leeuwen, (9) en zij hadden harnassen
als ijzeren harnassen, en het gedruis van hun vleugels was als gedruis van wagens met vele paarden, die ten oorlog trekken;
(10) en zij hadden staarten, aan schorpioenen gelijk, en angels, en hun macht was in hun staarten om de mensen schade
toe te brengen, vijf maanden lang. (11) Zij hadden over zich als koning de engel van de afgrond; in het Hebreeuws is zijn
naam Abaddon; en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. (12) Een ’Wee!’ is voorbijgegaan, zie, er komt nog twee
keer een ’Wee!’ hierna. (13) En de zesde engel bazuinde, en uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God is,
hoorde ik een stem (14) die zei tot de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de
grote rivier, de Eufraat. (15) En de vier engelen die gereed waren tegen het uur en de dag en de maand en het jaar om het
derde deel van de mensen te doden, werden losgemaakt. (16) En het getal van de legers van de ruiterij was twintigduizend
tienduizendtallen; ik hoorde hun getal. (17) En aldus zag ik in het gezicht de paarden en hen die erop zaten: zij hadden
vuurrode, donkerblauw en zwavelkleurige harnassen, en de koppen van de paarden waren als leeuwekoppen, en uit hun
monden kwam vuur, rook en zwavel. (18) Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood, door het
vuur, de rook en de zwavel die uit hun monden kwamen. (19) Want de macht van de paarden is in hun mond en in hun
staarten; want hun staarten zijn aan slangen gelijk en hebben koppen, en daarmee brengen zij schade toe. (20) En de
overigen van de mensen, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich zelfs niet van de werken van hun handen,
dat zij niet aanbaden de demonen en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen kijken, niet
horen en niet lopen; (21) en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch
van hun diefstallen.

(1)

2

Vertaalvarianten

17

donkerblauw: vgl. Op21:20; Anderen vertalen hyakinthinos met ‘donkerrood’ (TE).1

3

Commentaar

En de vijfde engel bazuinde, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put van
de afgrond gegeven.
We vinden in 9:1-11 het eerste wee dat precies samenvalt met de vijfde bazuin (vgl. 9:12). 2
Hierbij kunnen we waarschijnlijk het beste denken aan een persoon, aangezien deze ster als persoon
wordt geïdentificeerd (Op9:2,11). Gedacht wordt dan aan (1) de antichrist;3 (2) satan;4 (3) een
1
2
3
4

W. Bauer, W. Arndt, F.W. Gingrich en F.W. Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian
Literature, (Chicago:University of Chicago, 2000).
S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 57.
G.K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999), 493; W.J.
Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 272.
J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971); J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ,
(Chicago:Moody, 1966); A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981).
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demon; of (4) een positieve engel5. Gezien het woord ‘gevallen’ in Op8:10 een negatieve betekenis
heeft, lijkt de laatste verklaring minder waarschijnlijk.
(2)

En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven; en de zon en de lucht
werden verduisterd door de rook van de put.
De ‘afgrond’ (Gr. abyssos) komen we zeven keer in het boek Openbaring tegen (Op9:1-2,11;
11:7: 17:8; 20:1,3). Het is de plaats vanwaar het beest naar boven komt en de plaats waarin de satan
duizend jaar zal worden opgesloten. De put die hier geopend wordt, zal in Op20:3 weer worden
gesloten. Door de rook uit de grote oven, wordt de zon en de lucht verduisterd. Een uitdrukking die
symbolisch kan verwijzen naar de geestelijke atmosfeer van de maatschappij die verpest wordt.6

(3)

En uit de rook kwamen sprinkhanen voort op de aarde en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde
macht hebben.
In dit hoofdstuk worden we geconfronteerd met
eigenaardige wezens. Gaat het hier om ons onbekende
wezens? Of is hier, zoals Hal Lindsey voorstelde, sprake van
machines of oorlogstuig dat in de laatste dagen ingezet zal
worden? Moffatt, Mounce en Ladd denken dat we deze
sprinkhanen symbolisch moeten opvatten, omdat ze niet dat
eten wat sprinkhanen normaal eten (Op9:4).7
Ze zullen in ieder geval uit de rook voortkomen en op de
aarde rondgaan. Ouweneel denkt bij ‘aarde’ enkel aan het
land Israël, omdat volgens vs4 de verzegelden geen schade
toegebracht wordt.8 Deze verzegelden zijn de 144.000
Israëlieten de we reeds ontmoet hebben in Op7:4. Het oordeel
zou dan komen over de ongelovige Joden die zich onder de
heerschappij van de antichrist plaatsen. Nadeel hierbij is dat
men ervan uit moet gaan dat de 144.000 ook daadwerkelijk
zich in Israël bevinden.

(4)

En hun werd gezegd dat zij geen schade mochten toebrengen aan het gras
Fig. 24: Sprinkhanen
van de aarde, noch aan enig geelgroen, noch aan enige boom,
behalve aan de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden hebben.
Bij de eerste vier bazuinen werd alleen de leefomgeving van de mens aangetast, nu worden de
mensen zelf door de oordelen getroffen. Ondanks dat er sprinkhanen voortkomen uit de rook die uit
de afgrond opstijgt, eten deze dieren niet zoals gebruikelijk het gras van de aarde en de bomen.
Een ironische trek in de beschrijving van de komende verdrukking is het feit dat de satanische
machten voornamelijk de ongelovigen aanvallen. Hieruit blijkt dat de satan een slechte meester is.
Hij sleept de mensen die hem volgen zonder medelijden mee in zijn eigen ondergang (Op16:12-14).
Welk een heerlijke belofte geeft de Here ons hier voor de gelovigen in deze zware tijd.

5
6
7
8

R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 192.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 273.
J. Moffatt, The Revelation of St. John the Divine, (EGT V; London:Hodder and Stoughton, 1910), 406; R.H. Mounce, The Book
of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 194; G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John, (Grand
Rapids:Eerdmans, 1985), 131.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 274.
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(5)

En hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, maar dat zij hen vijf maanden zouden pijnigen; en hun pijniging was
als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens steekt.

(6)

En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem geenszins vinden; en zij zullen begeren te sterven en de dood
vlucht van hen weg.

(7)

En de gedaanten van de sprinkhanen waren aan paarden gelijk, toegerust tot de oorlog; en op hun koppen was zoiets als
kransen, aan goud gelijk, en hun gezichten waren als gezichten van mensen,
Het beeld dat Johannes ons hier schetst van de sprinkhanen, duidt op een alles verwoestende
macht die uit de afgrond omhoog komt. De sprinkhanen worden hier vergeleken met paarden. Nu
lijkt een sprinkhaan ook al op zich een beetje op een paard, zoals ook al de profeet Joël zei (Jl2:4,
vgl. het Duitse Heupferd).
Hun aangezicht is als het aangezicht van een mens, werkelijke mensen zijn ze niet. Dit toont
ons dan ook een contrast met de vier levende wezens voor Gods troon (Op4:7). Ze dragen
overwinningskransen aan goud gelijk. Het gaat hier dus om wezens waarover de goddeloosheid
triomfeert.

(8)

en zij hadden haar als vrouwenhaar, en hun tanden waren als die van leeuwen,
Ze zagen van de voorkant uit als mensen (vs7), maar aan de achterkant als vrouwen. Ouweneel
denkt dat het vrouwenhaar verwijst naar hun afhankelijkheid van hun koning: de engel uit de
afgrond.9 Ladd wijst op een oud Arabisch spreekwoord dat zegt dat de sprinkhaan een paardhoofd,
leeuwenborst, kamelenvoeten, slangenlichaam en voelsprieten als vrouwenhaar heeft.10
De tanden van de sprinkhanen waren als de tanden van leeuwen. Ondanks het feit dat de Heer
Jezus zelf in Op5:5 vergeleken wordt met een leeuw, is de leeuw in het boek Openbaring steeds een
symbool voor gewelddadigheid. ‘De leeuw is de held onder de dieren, die voor niets of niemand
terugdeinst’ (Sp30:30). De tanden van deze ‘sprinkhanen’ verwijzen naar de wilde kracht die ze
bezitten, hun hoofd op trots en majesteit. We herinneren ons hoe de Bijbel zegt dat de duivel rond
gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden (1Pt5:8).

(9)

en zij hadden harnassen als ijzeren harnassen, en het gedruis van hun vleugels was als gedruis van wagens met vele
paarden, die ten oorlog trekken;

(10)

en zij hadden staarten, aan schorpioenen gelijk, en angels, en hun macht was in hun staarten om de mensen schade toe te
brengen, vijf maanden lang.

(11)

Zij hadden over zich als koning de engel van de afgrond; in het Hebreeuws is zijn naam Abaddon; en in het Grieks heeft
hij de naam Apollyon.
Opnieuw wordt iets zichtbaar over de sprinkhanen dat erop wijst dat we hier niet louter met de
ons bekende dieren te maken hebben. ‘De sprinkhanen hebben geen koning, toch trekken zij
gezamenlijk in goede orde op’ (Sp30:37).11 Bij deze ‘sprinkhanen’ is dat anders. Zij hebben als
koning de engel van de afgrond (Gr. abussos).
In de afgrond worden de ontrouwe engelen in duisternis bewaard tot de dag van het oordeel
(Jd1:6). Deze afgrond is de grote vrees van de demonische machten. Zo smeken de demonen
geesten de Heer Jezus ‘dat Hij hun niet zou gebieden in de afgrond te gaan’ (Lk8:31). Deze engel
uit de afgrond heeft in het Hebreeuws de naam Abaddon en in het Grieks de naam Apollyon.
Het Hebreeuwse ’Avaddon betekent net als het Griekse Apolluón ‘verderven’. ’Avaddon komt
verder alleen vijf keer voor in het Oude Testament (Jb26:6; 28:22; 31:12; Ps88:11; Sp15:11). In
Ps88:11 wordt het parallel gesteld aan het graf: ‘Wordt in het graf uw goedertierenheid verkondigd;
9 W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 276.
10 G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans, 1985), 132.
11 Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 97.
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uw trouw in de plaats van het verderf’. in Jb26:6 en Sp15:11 vormt het een parallel met het
dodenrijk, de Sheol: ‘Het dodenrijk ligt voor Hem open, het verderf heeft geen bedekking’ (Jb26:6);
‘Dodenrijk en verderf liggen open voor de Here, hoeveel te meer de harten der
mensenkinderen!’ (Sp15:11). In Job 28:22 vormt het een parallel met de dood: ‘Het verderf en de
dood zeggen: “Met onze oren hebben wij haar gerucht vernomen”’. En Jb31:12 schrijft dat zonde
een vuur is dat brandt ter verwoesting: ‘Want dat is een vuur, dat tot de verderving toe verteert, en
al mijn inkomen uitgeworteld zou hebben. Concluderend kunnen we dus stellen dat het woord
’Avaddon verwijst naar een plaats van volkomen ondergang, dood, verlatenheid en verwoesting. Het
wijst op de verbinding die de antichrist met de mensen zal hebben.
(12)

Een ’Wee!’ is voorbijgegaan, zie, er komt nog twee keer een ’Wee!’ hierna.
Het eerste wee vinden we in 9:1-11. Moeilijker is het echter om de lengte van het tweede wee te
bepalen. Beperkt dit zich (1) tot de zesde bazuin (9:13-21);12 of (2) valt ook 10:1-11:13 hieronder,
omdat we pas in 11:14 lezen: ‘Het tweede wee is voorbijgegaan.’13
Een keuze tussen beide opties heeft te maken met de vraag of men 11:14 als terugschouwend
ziet of als afsluitend. Alblas zegt dat we Op9-10 en 11:1-13 nader moeten bekijken, om tot een
conclusie te komen:14
(1) Er zijn meerdere overeenkomsten tussen beiden gedeelten. (a) Zo komt er vuur uit de
leeuwenbekken van de paarden (9:17) en uit de mond van de twee getuigen (11:5). Alblas
wijst daarbij tevens nog op de chiastische relatie tussen beiden verzen (uit hun mond –
uitgaan – vuur | vuur – uitgaan – uit hun mond);15 (b) eveneens komen er plagen uit de
leeuwenbekken van de paarden (9:18) en uit de mond van de getuigen (11:6); (c) en in 9:20
horen we dat de mensen die overblijven na de plagen zich niet bekeren, terwijl dat wel het
geval is in 11:13;
(2) In 8:13 roept de vliegende arend uit dat het wee hen geldt die op aarde wonen en in 11:10
wordt er twee keer opnieuw wordt gewezen op heb die op aarde wonen;
(3) In 9:5 spreekt het eerst wee van een gepijnigd worden, terwijl 11:10 hetzelfde werkwoord
gebruikt om de kwelling te beschrijven die uitgaat van de twee profeten;
(4) 9:20 eindigt met de conclusie dat de mensen zich niet bekeerden, terwijl 10:1 begint met iets
nieuws: ‘Ik zag een andere sterke engel afdalen’.
Ondanks deze overeenstemmingen kunnen we echter nog geen definitieve uitspraak doen over
de lengte van het twee wee. De punten die Alblas in zijn dissertatie opsomt zeggen wel iets over het
onderlinge verband in Op9-11, maar nog niets over de duur van het twee wee.

(13)

En de zesde engel bazuinde, en uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God is, hoorde ik een stem

(14)

die zei tot de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.
De zesde engel is de enige engel die behalve de bazuinen te blazen nog iets anders doet. Hij
moet de vier engelen losmaken die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat.
De Frath oftewel Eufraat (Bet. goede en overvloedige rivier) wordt het eerst in de bijbel
genoemd in Gn2:14 en is vanouds de westelijke grens van het aan Abraham beloofde land
(Gn15:18; Dt11.24; Jz1:4).16 En de grens van de machten ten oosten van Israël, in het bijzonder
Assyrië.17
12 C. van der Waal, Openbaring van Jezus Christus II, (Oudkarspel, 1981), 224; H. Kraft, Die Offenbarung des Johannes,
(Tübingen, 1974), 160.
13 F. Hahn, ‘Zum Aufbau der Johannesoffenbarung,’ in: Kirche und Bibel, Festgabe für E. Schick, (Paderborn, 1979), 150; Ü.B.
Müller, Die Offenbarung des Johannes, (Würzburg, 1984), 217.
14 S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 58-59.
15 S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 58.
16 Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 99; B. Peters,
Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 87.
17 W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 279.
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De rivier ontsprong in de bergen van Armenië. Hier ontstaan twee bron-rivieren: (1) de Eufraat
(Karasu; bet. ‘zwarte rivier’) ontspringt noord-oostelijk van Erzelum; en (2) de Muradchai (bet.
‘rivier van het verlangen’) ontspringt in de nabijheid van de Ala-Dagh-berg bij Kebban-Maden.
Beide stromen lopen door de vlakke dalen en verenigen zich later met elkaar. De Eufraat loopt door
Assyrië, Syrië, Mesopotamië en de stad Babylon en mondt uit in de Perzische Golf en is ongeveer
2.850km. lang. Vanwege deze geweldige lengte kreeg de Eufraat verschillende namen zoals
‘Buratuv’, ‘Frath’ (Gn2:14) en ‘Ufratush’. Soms wordt de rivier in de Bijbel ook aangeduid als ‘de
grote stroom’ (Gn15:18; Dt1:7) of ‘de stroom’ (Ex23:31; Js27:12).
Doordat de rivier sinds het begin van de schepping een natuurlijk grens vormde, vonden er
enkele oorlogen bij deze rivier plaats, bijvoorbeeld de oorlog bij Karchemis tussen de Egyptische
koning Necho en de Babylonische koning Nebukadnezar (2Kn23:29; 2Kr35:20; Jr46:2).
In de nieuwtestamentische tijd vormde de Eufraat de grens tussen het Romeinse rijk en het rijk
van de Parthen.18 Buiten deze grens bevond men zich buiten de bescherming van de Romeinen. In
Op16:12 lezen we dat de Eufraat zal opdrogen, zodat ‘zodat de weg bereid werd voor de koningen,
die van de opgang der zon komen.’ Nog steeds wachten de gelovigen op het moment dat God zijn
belofte aan Abraham zal vervullen en de Eufraat de grens zal worden van het land Israël: ‘Te dien
dage sloot Jahweh een verbond met Abram: “Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier
van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat”’ (Gn15:18).
(15)

En de vier engelen die gereed waren tegen het uur en de dag en de maand en het jaar om het derde deel van de mensen te
doden, werden losgemaakt.
Hier worden demonische machten vrij gemaakt, want heilige God toegewijde engelen zijn niet
gebonden. Daarom moeten we deze engelen ook onderscheiden van de vier engelen in Op7:1. In de
evangeliën vonden we al verschillende voorbeelden ervan dat de demonen probeerden de mensen te
doden (Mk5:1-5; 9:17-22:26).

(16)

En het getal van de legers van de ruiterij was twintigduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun getal.
Het is het tegenbeeld van het hemelse leger van God dat dit aantal wagens heeft volgens Psalm
68:17. We weten dat er in de tijd dat Johannes leefde er op de hele aarde niet eens zoveel mensen
waren, er waren er toen ongeveer 140 miljoen, laat staan dat er zo’n groot leger op de been kon
komen. Maar in onze tijd is dat wel mogelijk geworden.
In het verleden ging Kuyper er vanuit dat Op9:16-21 in de Eerste Wereldoorlog in vervulling
ging.19 Maar reeds al daarvoor zagen historische uitleggers van deze scenario’s in deze tekst een
verwijzing naar de Parthen die vanuit het oosten het Romeinse rijk binnenvielen.20

(17)

En aldus zag ik in het gezicht de paarden en hen die erop zaten: zij hadden vuurrode, donkerblauw en zwavelkleurige
harnassen, en de koppen van de paarden waren als leeuwekoppen, en uit hun monden kwam vuur, rook en
zwavel.
De kleur ‘donkerblauw’ die hier vermeld wordt kan verschillend worden vertaalt (zie vert.var.).
Door te kiezen voor de vertaling ‘donkerblauw’, vinden we hier de primaire kleuren terug: rood,
blauw en geel (‘zwavel’ heeft een geelachtige kleur).
Vuur, rook en suffer worden ook genoemd als kenmerken van de poel van vuur (Op14:11;
20:10).21

18
19
20
21

C.B. Caird, The Revelation of St. John the Divine, (HNTC; New York, 1966), 122.
A. Kuyper, Van de voleinding, Vol. IV, (1931), 157-160.
L. Morris, The Revelation of St. John, (TNTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1984), 133.
B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 88.
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(18)

Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood, door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun monden
kwamen.

(19)

Want de macht van de paarden is in hun mond en in hun staarten; want hun staarten zijn aan slangen gelijk en hebben
koppen, en daarmee brengen zij schade toe.

(20)

En de overigen van de mensen, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich zelfs niet van de werken van hun
handen, dat zij niet aanbaden de demonen en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet
kunnen kijken, niet horen en niet lopen;
Hier vinden we hoofdzonden van de ongelovigen in de grote verdrukking: (a) rebellie tegenover
God; (b) demonenverering; (c) afgodendienst; (d) moord; (e) toverij; (f) hoererij; (g) diefstal. Al
deze zonden hangen nauw samen met de afgodendienst. Paulus waarschuwde er al voor in de brief
aan de Kolossers: ‘Doodt dan uw leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze
begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is, om welke dingen de toorn van God komt over de
zonen van de ongehoorzaamheid’ (3:5-6).

(21)

en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun diefstallen.
Het Griekse woord dat hier voor ‘toverij’ wordt gebruikt, (Gr. pharmakeia), is een
verzamelnaam voor alle vormen van toverij, inclusief wichelarij, magnetisme en drugs.
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10:1-11 – Intermezzo 3a:
Het geopende boek
1

Vertaling

(1) En ik zag een andere sterke engel neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog op zijn hoofd en zijn
gezicht als de zon en zijn voeten als vuurzuilen; (2) en hij had in zijn hand een geopend boekje. En hij zette zijn
rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. (3) En hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult; en toen hij riep,
lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. (4) En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, stond ik op het
punt het op te schrijven; en ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben
en schrijf het niet op. (5) En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn rechterhand op naar de hemel,
(6) en zwoer bij Hem die leeft tot in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen en wat daarin is en de aarde en wat
daarop is en de zee en wat daarin is, dat er geen uitstel meer zal zijn; (7) maar in de dagen van de stem van de zevende
engel, wanneer hij zal bazuinen, zal ook de verborgenheid van God voleindigd worden, zoals Hij aan zijn knechten, de
profeten, heeft verkondigd. (8) En de stem die ik uit de hemel had gehoord, sprak opnieuw met mij en zei: Ga heen,
neem het boek dat geopend is in de hand van de engel die op de zee en de aarde staat. (9) En ik ging tot de engel en zei
tot hem mij het boekje te geven. En hij zei tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw
mond zal het zoet zijn als honing. (10) En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op; en het was in mijn
mond zoet als honing, en toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. (11) En men zei tot mij: U moet opnieuw
profeteren over volken en naties en talen en vele koningen.
10:5 ● Dt32:40; Dn12:7 | 10:6 ● Hk2:3; Hb10:37 | 10:7 ● Op11:7; 15:8; 17:17; 20:3,5,7.

2
(1)

Commentaar

En ik zag een andere sterke engel neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog op zijn hoofd en zijn
gezicht als de zon en zijn voeten als vuurzuilen;
Smith ziet Op10-12 als één geheel, aangezien het met ‘en ik zag’ begint (vgl. Op13:1).1 In
Op11:14 wordt echter weer de gedachte uit Op9:12 opgenomen. Tevens vormen Op11:15-18 de
afronding van het oordeel over de zeven engelen die bazuinen (vgl. Op8:1-11:18), terwijl Op11:19
met een nieuw thema begint. We kunnen dus Op12-13 eerder als eenheid zien (Op12:17-13:1-4). 2
Op10 bevat verder een groot parallel met Dn10:5 en 12:7-9. Waarschijnlijk ziet Johannes deze
scène vanaf de aarde (Op10:4,8), terwijl hij in Op4:1 opgenomen werd in de hemel. Het is moeilijk
om precies te zeggen wanneer Johannes weer op de aarde ‘is’, in ieder geval kan dit niet het geval
zijn voor Op8.
Opnieuw denken we bij de ‘andere engel’ aan de Heer Jezus3 (vgl. ‘de Man in linnen klederen’
in Dn10 en 12) en niet aan de engel Michaël4, of Gabriël5 of een andere sterke engel6. Het feit dat
deze ‘andere engel’ bij God zweert (vs6) vormt hiervoor geen probleem, aangezien de Heer Jezus
gerust bij de Naam van God kan zweren (vgl. Gn22:16).7

1
2
3
4
5
6
7

J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 149.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 283.
W.W. Wiersbe, The Bible Exposition Commentary, Vol. II, (Wheaton:Victor Books, 1989), 597; G.K. Beale, The Book of
Revelation: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999), 522.
J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 153; A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand
Rapids:Zondervan, 1981), 496.
R.H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, Vol. I, (ICC; Edinburgh:T & T Clark, 1920),
258.
J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966), 170.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 284.
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Deze scène bevat een bevestiging van Gods trouw tot het verbond.8 De ‘andere engel’ is
bekleed met een wolk, wat aan de wolkkolom als symbool van Gods trouw in de woestijn herinnert
(Ex13:21; Nu14:14; Ne9:12,19; Ps104:3; Dn7:13). De regenboog herinnert ons aan zijn beloftes in
het verbond met Noach. Het spreekt van het oordeel, maar tegelijkertijd ook dat na deze storm rust,
vrede en zegen zal komen.9 Deze regenboog is hier niet om de troon, zoals in Op4:3, maar om zijn
hoofd.
Het gezicht van deze engel was als de zon ‘en zijn voeten als vuurzuilen’. Waarschijnlijk denkt
Johannes hier in het Hebreeuws. Het Hebreeuws woord voor ‘voet’ (Hebr. rékel) betekent eveneens
‘been’. Evenzo is er in het Hebreeuws maar één woord voor ‘hand’ en ‘arm’ (Hebr. jád). Johannes
spreekt hier over voeten die zuilen zijn en bedoelt dus ongetwijfeld de benen.
(2)

en hij had in zijn hand een geopend boekje. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde.
Dit boek toont ons een tegenstelling met het boek dat
verzegeld was (Op5:1). Het is dus niet hetzelfde boek.10 We
zien dit aan de naamgeving ‘boekje’ (Gr. biblaridion) en
‘boek’ (Gr. biblion).
Misschien kunnen we vanuit Op11:1-13 aannemen dat
het boek de volgende gegevens bevat:11
(1) Christus eigendomsrecht over Jeruzalem.
(2) De oordelen die nodig zijn om Jeruzalem voor God
te reinigen en de zegen te herstellen.
(3) Het raadsbesluit van God in relatie met Jeruzalem.
Anderen zien in het boekje een verwijzing naar het
evangelie (vgl. Vs6-7).12 Of naar het gehele boek
Openbaring.13 De engel plaatste vervolgens zijn rechtervoet
Fig. 25: De engel op de aarde en zee
op de zee en zijn linkervoet op de aarde. Het plaatsen van de
voet op een plaats is een teken van inbezitneming (Dt11:24; Jz1:3). De engel toont daarmee dat hij
de aarde in bezit zal nemen.

(3)

En hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult; en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen.
De zeven donderslagen worden in de Joodse literatuur opgevat als de stem van God omdat er in
Ps29 zeven keer over de ‘stem van Adonai’ wordt gesproken en er in Ps29:3 een verband wordt
gelegd met de donder:

(4)

En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, stond ik op het punt het op te schrijven; en ik hoorde een stem uit de
hemel zeggen: Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op.
Dat betekent dat Johannes gewend was om de gezichten die hij op Patmos zag, meteen in een
boek op te schrijven. Als hij dit echter ook deze keer wil doen, wordt hem dit verboden. 14 Het feit
dat de donderslagen ‘stemmen’ hebben is opvallend (vgl. Ps29:3vv.). Deze stemmen wijzen naar
8
9
10
11

A.M. Farrar, The Revelation of St. John the Divine, (Oxford, 1964), 123.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 285.
Contra: J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 154.
H. Lilje, The Last Book of the Bible, (Philadelphia:Muhlenberg, 1957), 158; C.R. Erdman, The Revelation of John,
(Philadelphia:Westminster, 1936), 99; M. Rist, The Revelation of St. John the Divine, (IB XII; New York:Abingdon, 1957), 442;
R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 216; F.F. Bruce, The Revelation to John, (NTC;
Londen:Howley, 1969), 649; R.H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, Vol. I, (ICC;
Edinburgh:T & T Clark, 1920), 260; W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der
Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 286.
12 J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966), 173; W. Hendriksen, More then Conquerors, Vol.I,
(Grand Rapids, 1939), 126; L. Morris, The Revelation of St. John, (TNTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1984), 141; S. Greijdanus,
De Openbaring des Heren aan Johannes, (KV; Kampen:Kok, 1965), 163.
13 R.L. Thomas, Revelation 8-22: An Exegetical Commentary, (Chicago:Moody, 1995), 74.
14 W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 287; W.R.
Newell, The Book of the Revelation, (Chicago:Moody, 1935), 142.
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de stem van God of van een machtige engel. Ook in Jh12:29 wordt de stem van God als een donder
gehoord en als de stem van een engel geïnterpreteerd. De andere stem in vs4 moet in ieder geval de
stem van God of de stem van Christus zijn (Op14:13; 18:4).
(5)

En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn rechterhand op naar de hemel,

(6)

en zwoer bij Hem die leeft tot in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen en wat daarin is en de aarde en wat daarop
is en de zee en wat daarin is, dat er geen uitstel meer zal zijn;
Barth ziet in dit vers een ‘bewijs’ voor de gedachte dat de tijd zoals wij mensen die nu beleven,
in al haar vluchtigheid, ten einde zal zijn (vgl. LUT).15 Maar dit vers wijst er niet op dat de tijd zal
ophoren. Zelfs de kanttekeningen bij de Statenvertaling waren bij zulk een uitleg al voorzichtig. 16
Het beroep op dit vers als ‘bewijs’ voor een tijdloosheid is dus misplaatst. ‘Tijd’ (Gr. chronos) is
hier: gelegenheid tot bekering (vgl. Op2:21).17 Het wijst er naar, dat de oordelen in de grote
verdrukking zullen ophoren. Het einde van de bedeling zal komen (Gl1:4; Hb10:37). Dit gebed zal
vervuld worden als de zevende bazuin wordt geblazen (vgl. Op19:2).

(7)

maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij zal bazuinen, zal ook de verborgenheid van God
voleindigd worden, zoals Hij aan zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.
Bij het blazen van de zevende bazuin zal de laatste fase beginnen. Hier is terecht de
toekomstige vorm bij het werkwoord ‘worden’ gebruikt. Anders zou de voleindiging er reeds zijn
voordat de zevende bazuin werd geblazen (Op11:15-18). Als de engel echter zal bazuinen zal ook
de verborgenheid van God voltooid worden. Deze verborgenheid verwijst niet naar de
verborgenheid van de gemeente, maar naar het feit dat God de boze gebruikt om zijn plannen te
voltooien.
De woordcombinatie ‘zijn knechten, de profeten’ komen we verschillende keren in het Oude
Testament tegen waarvan Am3:7 het meest bekendst is: ‘Voorzeker, de Here Here doet geen ding,
of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten’ (vgl. 2Kn17:13,23; Jr7:25; Ez38:17;
Dn9:10). Het vervolg van dit vers met ‘De leeuw heeft gebruld; wie zou niet vrezen? De Here Here
heeft gesproken; wie zou niet profeteren?’ (Am3:8) vormt daarbij tevens nog een interessant
parallel met vs3 waar we lezen over de sterke engel die met luide stem roept, zoals een leeuw brult
en het Johannes is die weer profeteren moet (vs11).

(8)

En de stem die ik uit de hemel had gehoord, sprak opnieuw met mij en zei: Ga heen, neem het boek dat geopend is in de
hand van de engel die op de zee en de aarde staat.

(9)

En ik ging tot de engel en zei tot hem mij het boekje te geven. En hij zei tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw
buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.
Net als Jeremia moet ook Johannes het boekje eten dat hem gegeven werd (Jr15:16). Het zou in
zijn mond zoet zijn als honing. Omdat het doel heerlijk is, smaakt het boekje zoet.

(10)

En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op; en het was in mijn mond zoet als honing, en toen ik het
gegeten had, werd mijn buik bitter.

(11)

En men zei tot mij: U moet opnieuw profeteren over volken en naties en talen en vele koningen.

15 K. Barth, Church Dogmatic, Vol. III/1, (Edinburgh:T&T Clark, 1975), 186vv.
16 Vgl. ‘Kanttekeningen bij de Statenvertaling,’ http://www.coas.com/BijbelMetKantTekeningen, bezocht: mei 2007.
17 H. Berkhof, Gegronde verwachting. Schets van een christelijke toekomstleer, (Nijkerk:Callenbach, 1967), 33; W.J. Ouweneel,
Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 289.
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11:1-13 – Intermezzo 3b:
De twee getuigen
1

Vertaling

(1) En mij werd een rietstok gegeven, aan een staf gelijk, en gezegd: Sta op en meet de tempel van God en het altaar en
hen die daarin aanbidden. (2) En de voorhof die buiten de tempel is, verwerp die en meet die niet, want hij is aan de
naties gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden tweeënveertig maanden lang. (3) En ik zal aan mijn twee getuigen
macht geven en zij zullen profeteren twaalfhonderdzestig dagen lang, met zakken bekleed. (4) Dezen zijn de twee
olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de Heer van de aarde staan. (5) En als iemand hun schade wil toebrengen,
komt er vuur uit hun mond en verteert hun vijanden; en als iemand hun schade wil toebrengen, dan moet hij zo gedood
worden. (6) Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de dagen van hun profeteren; en zij
hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij
willen. (7) En wanneer zij hun getuigenis voleindigd zullen hebben, zal het beest dat uit de afgrond opstijgt, oorlog met
hen voeren en hen overwinnen en hen doden. (8) En hun lijk zal liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk
genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook hun Heer gekruisigd is. (9) En zij uit de volken en geslachten en talen en
naties zien hun lijk drie en een halve dag, en zij laten niet toe dat hun lijken in een graf gelegd worden. (10) En zij die
op de aarde wonen, verblijden zich over hen en zijn vrolijk en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten
hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. (11) En na de drie en een halve dag kwam de levensgeest uit God in hen en
zij gingen op hun voeten staan, en grote vrees viel op hen die hen aanschouwden. (12) En zij hoorden een luide stem uit de
hemel tot hen zeggen: ‘Komt hier op!’ En zij stegen op naar de hemel in een wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.
(13) En op dat uur kwam er een grote aardbeving, en het tiende deel van de stad viel en zevenduizend namen van mensen
werden bij de aardbeving gedood; en de overigen werden zeer bevreesd en gaven heerlijkheid aan de God van de hemel.
11:2 ● Lk21:24; Op21:2,10 | 11:8 ● Op21:21.

2
(1)

Commentaar

En mij werd een rietstok gegeven, aan een staf gelijk, en gezegd: Sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen
die daarin aanbidden.
Johannes wordt vervolgens een rietstok aangereikt. In de tijd van Johannes werd de rietstok
gebruikt om te meten. Degene die hem deze rietstok geeft en tot hem spreekt wordt niet nader
aangeduid. De meeste uitleggers denken hier aan een engel.1 Dat zou inderdaad het geval kunnen
zijn. In ieder geval is het opvallend dat we bij de keren dat we in de Bijbel lezen dat een dienaar van
iemand de taak krijgt om iets op te meten die ‘iemand’ steeds in de achtergrond verborgen blijft
(Ez40:3vv (‘een man’); Zc2:1 (‘een man’); Op21:15 (‘hij die met mij sprak’)).
De profeet ziet vervolgens de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden. Het
woord ‘tempel’ (Gr. naos) wijst naar het eigenlijke tempelgebouw, oftewel het heilige en
Allerheiligste.2 Voor het gehele tempelcomplex gebruikt het Grieks het woord hieron (1Ko9:13).
Als we ervan uitgaan dat het boek Openbaring tussen 81-96n.Chr. geschreven werd, kunnen we
hier niet denken aan de tempel in Jeruzalem die Herodus verfraaid had. Deze tempel was immers al
vijfentwintig jaar eerder verwoest. Ook moeten we hier niet denken aan de gemeente, omdat deze
tijdens de grote verdrukking niet meer op aarde zal zijn.3 Johannes ziet hier dus een tempel die
straks tijdens de grote verdrukking in Jeruzalem zal staan. Het is een tempel die door God erkent
1
2

S.J. Kistemaker, ‘The temple in the apocalypse,’ Journal of Evangelical Theological Society 43/3 (sept. 2000): 435.
W. Bauer, F.W. Gingrich en F.W. Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature,
(Chicago:University of Chicago, 1979), 533; O. Michel, ‘naos,’ in: Theological Dictionary of the New Testament, red. G. Kittel
en G, Friedrich, Vol. IV, (Grand Rapids:Eerdmans, 1964-1976), 887; U. Borse, ‘naos,’ in: Exegetical Dictionary of the New
Testament, red. H. Balz en G. Schneider, Vol. II, (Grand Rapids:Eerdmans, 1990-1993), 457.
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wordt, omdat de overrest Hem daarin aanbidt.4 Later in het midden van de laatste jaarweek zal er
een in deze tempel een ‘gruwel’ opgesteld worden door de antichrist. Vanaf dat moment zal God
deze tempel verafschuwen (Dn9:27; Js66:1-6; Mt24:15; 2Ts2:4; Op11:2) en later bij de inname van
Jeruzalem verwoesten (Ps74:3,7; 79:1).
In de oudheid hebben een aantal vorsten geprobeerd om de tempel te herbouwen. Tot op heden
is dit niemand ooit gelukt. Zo faalde de herbouw in de tijd van Hadrianus (117-138n.Chr.) door een
aardbeving. Julianus de Afvallige (361-363n.Chr.) had eveneens het plan om de tempel te
herbouwen. Het bleef echter allemaal zonder enig resultaat.
Johannes moet niet alleen de tempel opmeten, maar ook het altaar. Welk altaar wordt precies
bedoeld? We kunnen denken aan het brandofferaltaar in het voorhof of het reukofferaltaar in het
heiligdom. Aangezien Johannes niet het gehele tempelcomplex hoeft op te meten en zelfs
nadrukkelijk gezegd krijgt dat hij de voorhof niet hoeft op te meten (vs2), lijkt het ons het meest
logisch om hier te denken aan het reukofferaltaar.5
Het is verder merkwaardig dat niet alleen de tempel gemeten wordt, maar ook degenen
‘gemeten’ worden die daarin aanbidden. God maakt een duidelijk verschil tussen degenen die Hem
aanbidden in waarheid en Geest en de mensen die enkel vrome lippendienst uitvoeren (vgl. Js29:13;
Mt15:8-9). Het meten van de tempel, lijkt dan ook in verband te staan met het verzegelen van de
gelovigen in Op7.6 God zal hen beiden waarderen en erkennen.
2.1

Excursus: De zeven tempels in de Bijbel

In totaal worden er zeven tempels in de Bijbel genoemd:
(1) De tempel van Salomo (975-586v.Chr.);
(2) De tempel van Zerubbabel (516-19v.Chr.),
(3) De tempel van Herodus (19v.Chr.-70n.Chr.),
(4) De tempel van Christus (Jh2:19-21),
(5) De gemeente (1Ko3:16)
(6) De tempel van de antichrist,
(7) De tempel in Ezechiël.
(2)

En de voorhof die buiten de tempel is, verwerp die en meet die niet, want hij is aan de naties gegeven, en zij zullen de
heilige stad vertreden tweeënveertig maanden lang.
De tempel van Salomo had een binnenhof voor de priesters en een buitenhof voor de andere
mensen (1Kn6:36; 7:12; 2Kr4:9; Ez10:5; 40:14-47). Toen Herodus de Grote de tempel verfraaide,
verdeelde hij de buitenste voorhof in drie gebieden: de hof voor de vrouwen, de hof voor de
Israëlieten en de hof voor de priesters. Om deze drievoudige hof lag de hof voor de heidenen. In
Openbaring lijkt de apostel hier op deze buitenste hof te wijzen.
Het voorhof dat buiten de tempel ligt wordt dus aan de heidenen gegeven. Daar bevinden zich
de mensen die geen verdere interesse hebben om tot God te naderen. Ze blijven als het ware op de
voorhof staan en negeren de uitnodiging om in de tempel in te treden. Zij zullen de heilige stad
vertreden. De vorige groep die in de tempel in tegenwoordigheid van God staat, staat duidelijk met
deze naties in contrast.7
De heilige stad is Jeruzalem, want daar zullen de Joden hun tempel bouwen (Op11:1) en werd
de Heer Jezus gekruisigd (Op11:8; vgl. Ps48; Js48:2; Dn9:24; Ne11:1,18; Mt27:53).8 De heidenen
3
4
5
6
7
8

Contra: A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981), 499-502; R.H. Mounce, The Book of Revelation,
(NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 221. L. Morris, The Revelation of St. John, (TNTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1984),
147.
B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 94.
S.J. Kistemaker, ‘The temple in the apocalypse,’ Journal of Evangelical Theological Society 43/3 (sept. 2000): 436.
Vgl. W.J. Harrington, Revelation, (SP; Collegeville:Liturgical, 1993), 119.
A.Y. Collins, Crisis and Catharsis: The Power of the Apocalypse, (Philadelphia: Westminster, 1984), 66.
Contra: S.J. Kistemaker, ‘The temple in the apocalypse,’ Journal of Evangelical Theological Society 43/3 (sept. 2000): 437; H.R.
van de Kamp, Israël in Openbaring, (Kampen:Kok, 1990), 174–175; H. Hailey, Revelation: An Introduction and Commentary,
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zullen de stad tweeënveertig maanden vertreden. Als treffende symboliek voor deze tweeënveertig
maanden van verdrukking voor de komst van de verlossing wijst Verweij naar de tweeënveertig
plaatsen die het volk Israël in de woestijn doorkruiste op weg naar het beloofde land, en aan het
tweeënveertigste geslacht waaruit volgens Mt1 de Messias voortkwam.9
Omdat het ‘vertrappen’ door de heidenen tweeënveertig maanden duurt denkt Ouweneel dat we
hier niet moeten denken aan de inval van de koning van het Noorden.10 We moeten hierbij eerder
denken aan het dier en zijn aanhangers. Zij zullen in de eerste helft van de laatste jaarweek de
Israëlieten goed behandelen, maar daarna in de laatste 3,5 jaar het lot keren en de tempel ontwijden
tot aan de wederkomst van de ware Messias Jezus Christus (Js63:18-19; Zc12:12-16).
De Heer Jezus zegt over deze tijd tot de gelovigen:
‘Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat
haar verwoesting nabij gekomen is. Alsdan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen; en
die in het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in
dezelve niet komen. Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven
is. Doch wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn
in het land, en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en
gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden
worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in de zon, en
maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en
watergolven groot geluid zullen geven; En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en
verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen
zullen bewogen worden. En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk,
met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog,
en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is’ (Lc21:20-28).

(3)

En ik zal aan mijn twee getuigen macht geven en zij zullen profeteren twaalfhonderdzestig dagen lang, met zakken
bekleed.
Over de identiteit van de getuigen is veel gespeculeerd. Het boek Openbaring noemt ons hun
namen niet en vindt het schijnbaar niet van belang dat de lezers dit weten. Een opsomming van de
mogelijkheden is hieronder in de excursus te vinden (§2.2). Zij zullen 1260 dagen lang profeteren
met zakken bekleed als teken van droefheid over de treurige toestand, waarin zich het volk zich
bevindt (Jl1:13). En om het volk Israël duidelijk te maken, dat er een periode van rouw moet
komen.
Waarover zullen deze getuigen spreken? Over het wonder van de schepping? Over de grootheid
van God als de Almachtige? Over de geschiedenis van Israël? Nee, daarover zullen zij niet spreken.
Zij zullen spreken over de Heer Jezus. Een getuige is iemand, die precies vertelt wat de Heer Jezus
gedaan heeft en die mensen oproept om in Hem te geloven. Dat betekent dat ze over Hem spreken
en vertellen wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Ze vertellen van zijn leven en sterven, van de
betekenis van zijn verzoenend sterven en de mensen op te roep om Hem als Heiland, Redder en
Verlosser te aanvaarden.
2.2

Excursus: Wie zijn de twee getuigen in Op11?

(1) Een symbolische verwijzing naar alle martelaren van de kerkgeschiedenis;11

(Grand Rapids: Baker, 1979), 252; M. Kiddle, The Revelation of St. John, (MNTC; London:Hodder and Stoughton, 1940), 184.
H. Verweij, De Terugkeer van Jezus Christus naar de Openbaring van Johannes. Bevrijding van bezet gebied, (Franeker:Wever,
1978), 28.
10 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 296.
11 G.B. Caird, The Revelation of St. John the Divine, (HNTC; New York:Harper, 1966); M. Kiddle, The Revelation of St. John,
(MNTC; London:Hodder and Stoughton, 1940).
9
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Een symbolische verwijzing naar het toekomstige herstel van Israël;12
Een symbolische verwijzing naar twee getuigen, terwijl het om meer mensen kan gaan;13
Een letterlijke verwijzing naar de gemeente in haar koninklijke en priesterlijke ambt;14
Een verwijzing naar alle oudtestamentische en nieuwtestamentische gelovigen;15
Een verwijzing naar alle leiders van de gelovigen gedurende de eeuwen;16
Een verwijzing naar alle profeten;17
Een verwijzing naar de gelovigen in de eindtijd;18
Een verwijzing naar Henoch en Elia, omdat zij nog niet zijn gestorven (vgl. Hb9:27). En
Elia in ieder geval verwacht wordt (Ml3:23-24).19
(10)Een verwijzing naar Mozes en Elia, omdat zij de wonderen deden die hier genoemd
worden.20
Bij Henoch kunnen we opmerken dat God Henoch weggenomen heeft, zodat hij de dood niet
zou zien. Aangezien de Bijbel ons niets over de namen van deze twee getuigen verteld, kunnen we
maar beter toegeven dat ook wij hierover niets kunnen zeggen. In ieder geval zijn het wellicht exact
twee personen (vs10), mensen van vlees en bloed die zullen sterven en weer opstaan (vs8-11).21
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(4)

Dezen zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de Heer van de aarde staan.
Bij deze twee olijfbomen
kunnen we terugdenken aan
de profeet Zacharja de dit
beeld al eens gebruikt (Zc4:3).
Hier vinden we net zoals bij
het
eerste
herstel
van
Jeruzalem (Zc4:14), weer
twee olijfbomen die als doel
hebben door hun olieproductie
de lamp van God brandende te
houden. Deze getuigen zullen
dan ook getuigen van de Heer
Jezus en constant op Hem
wijzen.
De Griekse uitdrukking
lynchnia die Johannes hier
Fig.Beckwith,
26: Vijgenbomen
en kandelaren
12 Th. Zahn, Die Offenbarung des Johannes, (Leipzig, 1924-6); I.T.
The Apocalypse
of John, (New York:Macmillan,
1922); G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans, 1985).
13 W. Scott, Exposition of the Revelation of Jesus Christ, (London:Pickering and Inglis, 1920).
14 F.F. Bruce, The Revelation to John , (NTC; Londen:Howley, 1969).
15 M. Rissi, ‘The Kerygma of the Revelation to John,’ Interpretation 22 (1968).
16 S. Greijdanus, De Openbaring des Heren aan Johannes, (KV; Kampen:Kok, 1965).
17 P.S. Minear, I Saw a New Earth: An Inroduction to he Visions of the Apocalypse, (Cleveland, 1968); A.F. Johnson, Revelation,
(EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981).
18 R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983).
19 Tertulianus, Liber de Anima 50; Hippolytus, On Daniel II.22; J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971);
J.A. Seiss, The Apocalypse, (Grand Rapids:Zondervan, 1973), 244; T.W. Mackay, ‘Early Christian Millenarianist Interpretation
of the Two Witnesses in John's Apoclaypse, 11:3-13,’ By Study and Also by Faith, red. J.M. Lundquist en S.D. Ricks, (Salt Lake
City:Deseret, 1990), 252-65, 310.
20 J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 169; M.C. Tenney, Interpreting Revelation, (Grand
Rapids:Eerdmans, 1959), 191; W. Barclay, The Revelation of John, Vol. II, (DSB; Edinburgh:Saint Andrew, 1964), 87. Vgl.
Rabbah Deuteronomium 3:17
21 J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966), 179; J.D. Pentecost, Bibel und Zukunft, (Dillenburg:CV,
1993), 325; W.R. Newell, The Book of the Revelation, (Chicago:Moody, 1935), 150-51; G.E. Ladd, A Commentary on the
Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans, 1985), 154; W. Kelly, Lectures on the Book of Revelation, (London:Rouse, 1897),
226; W. Smith, ‘Revelation,’ The Wycliffe Bible Commentary, red. C.F. Pfeiffer en E.F. Harrison, (Chicago:Moody, 1962), 1510;
I.T. Beckwith, The Apocalypse of John, (New York:Macmillan, 1922), 595; D.K K. Wong, ‘The Two Witnesses in Revelation
11,’ Bibliotheca Sacra 154:615 (jul-sept. 1997): 344-54.
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gebruikt voor ‘kandelaar’, wordt ook gebruikt in de Septuaginta voor de kandelaar in Ex25:3 en
Zc4:6 (vgl. Hb9:2). Nu ziet de profeet Johannes echter twee kandelaren, terwijl Zacharias maar één
kandelaar zag (Zc4:2). Dit hoeft niet perse iets vreemds te zijn, aangezien we in de tempel van
Salomo tien kandelaren hadden (2Kr4:7; 5:5).
De kandelaars staan voor de God van de aarde. Ze staan er dus niet alleen, maar de Heer staat
achter hen. Hoe fijn is het voor ons om te weten dat we nooit alleen zijn in ons leven voor Hem.
(5)

En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en verteert hun vijanden; en als iemand hun schade
wil toebrengen, dan moet hij zo gedood worden.
Zoals er bij de Heer Jezus een zwaard uit zijn mond komt om zijn tegenstanders te oordelen,
wat betekent, dat Hij een woord tegen hen zal spreken, zo komt er vuur uit de mond van de beide
getuigen om hun tegenstanders te treffen (Jr5:14).

(6)

Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht
over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.
Dit zijn duidelijk verwijzingen naar twee profeten in het Oude Testament, die ook met Christus
op de berg waren: Mozes en Elia. De macht om de hemel te sluiten had Elia van God gekregen
(1Kn17:1; 18:41-45; 2Kn1:10-12) en de macht om de plagen te laten komen over het land had
Mozes van God ontvangen (Ex7:20; 8:1-12:29).
Hiermee bedoelen we echter niet dat het hier letterlijk om deze twee figuren gaat (denk maar
aan Johannes de Doper die ook als Elia werd aangekondigd). Maar het gaat hier om karakteristieke
eigenschappen (Ml4).22 De toekomstige gebeurtenissen hebben een schaduw in de geschiedenis.23
Hun prediking zal gelijk zijn aan de prediking van de Heer. Ze zullen spreken van het komende
koninkrijk en van de Messias. Zij zullen vertellen dat Jezus de verworpen Messias is en dat Hij nu
aanvaard moet worden. Zij zullen wonderen doen, net zoals de Heer deed, net zoals Mozes deed en
net zoals Elia deed en nog zal het Joodse volk niet tot inkeer komen.

(7)

En wanneer zij hun getuigenis voleindigd zullen hebben, zal het beest dat uit de afgrond opstijgt, oorlog met hen voeren en
hen overwinnen en hen doden.
Dit beest wordt negen keer in het boek Openbaring genoemd (Op13:1; 14:9,11; 15.2; 16.2;
17.3,13; 19.20; 20:10). Hier wordt het aangeduid als het ‘beest dat uit de afgrond opstijgt’, terwijl
het in Op13 wordt aangeduid als ‘het beest dat uit de zee komt’. Hier wordt dan ook gedoeld op de
satanische oorsprong van het rijk, terwijl de uitdrukking ‘uit de zee’ wijst op de beroering van de
volken, die resulteert in het ontstaan van het beest.

(8)

En hun lijk zal liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook hun Heer
gekruisigd is.
Ook in Jr22:8 wordt Jeruzalem in de negatieve zin een grote stad genoemd (vgl. Kl1:1).
Jeruzalem, de stad waar ook hun Heer gekruisigd is, wordt hier geestelijk ‘Sodom’ en ‘Egypte’
genoemd, omdat de profeten in Jeruzalem gedood worden (Js1:9,21; Jr23:14; Ez16:46-49;
Lc13:33).24 Sodom is de stad van de goddeloosheid en Egypte het beeld van de verharding.

(9)

En zij uit de volken en geslachten en talen en naties zien hun lijk drie en een halve dag, en zij laten niet toe dat hun
lijken in een graf gelegd worden.
In een heet land is het dood op straat liggen iets afschuwelijks. Het is een teken van schande
voor beide getuigen. Hoe treffend geeft Asaf de Psalmist ons hiervan een beeld: ‘Een psalm van
Asaf. O God! Heidenen zijn gekomen in Uw erfenis; zij hebben den tempel Uwer heiligheid
verontreinigd; zij hebben Jeruzalem tot steenhopen gesteld. Zij hebben de dode lichamen Uwer
22 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 303.
23 G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans, 1985), 156.
24 Contra: R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 226ev.
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knechten aan het gevogelte des hemels tot spijs gegeven; het vlees Uwer gunstgenoten aan het
gedierte des lands. Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten; en er was niemand,
die hen begroef’ (Ps79:1-3).
(10)

En zij die op de aarde wonen, verblijden zich over hen en zijn vrolijk en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze
twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden.
De volkeren zullen dit zien en zich erover verheugen. Ze hoeven nu niet meer de
waarschuwingen van deze twee getuigen te horen. Dit is de enige tijd in de grote verdrukking waar
sprake is van grote vreugde op aarde. Zoals vroeger gebruikelijk was bij feesten (Es9:19,22) en ook
tegenwoordig in onze Europese cultuur nog gedaan wordt, zullen ze elkaar geschenken zenden. Het
is een groot feest voor hen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden:
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult wenen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden;
u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden’ (Jh16:20).

(11)

En na de drie en een halve dag kwam de levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan, en grote vrees viel
op hen die hen aanschouwden.
De Heer Jezus werd eveneens op de derde dag opgewekt, en getuigde eveneens drie jaar, hier is
zelfs de reden van ‘drie en een halve dag’. Dan zal God handelen, ‘want wie Hem zal eren, zal Hij
eren en wie Hem versmaad zal versmaad worden’ (1Sm2:30). Als dat gebeurt ontstaat er een grote
vrees bij hen die dat aanschouwen.

(12)

En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: ‘Komt hier op!’ En zij stegen op naar de hemel in een wolk, en
hun vijanden aanschouwden hen.
De twee getuigen stijgen vervolgens op naar de hemel in een wolk en hun vijanden
aanschouwden hen. Dat was niet het geval bij de Heer Jezus (Hd1:9vv.), bij de opname van de
gemeente (1Ko15:51vv) en bij de opname van de profeet Elia (2Kn2:10vv.). Een luide stem roept
de getuigen omhoog. Misschien is dit dezelfde stem als in Op4:1. Evenals de gemeente en de Heer
Jezus stegen ze op in een wolk (Hd1:9).

(13)

En op dat uur kwam er een grote aardbeving, en het tiende deel van de stad viel en zevenduizend namen van mensen
werden bij de aardbeving gedood; en de overigen werden zeer bevreesd en gaven heerlijkheid aan de God van de
hemel.
Op het moment dat de twee getuigen in de hemel stegen kwam er een grote aardbeving. Net
zoals er ook bij de opstanding en dood van de Heer Jezus een aardbeving plaatsvond (Mt27:54;
28:2). Bij het openen van het zesde zegel was er al een grote aardbeving (Op6:12), nu is er weer een
grote aardbeving, kort voor het openen van het zevende zegel. Tenslotte zal er nog een aardbeving
zijn voor het uitgieten van de zevende schaal (Op16:17-19).25
Door deze aardbeving viel het tiende deel van de stad ineen en werden er 7.000 mensen gedood.
Al deze mensen werden levend begraven, omdat ze de twee getuigen niet wilden begraven.26 In
tegenstelling tot de opstanding van de Heer Jezus zullen de doden nu niet levend worden, maar
levenden gedood worden.
Al de overigen die dat zien zullen zeer bevreesd zijn en de God van de hemel heerlijkheid
geven. Dan zal men inzien dat Jezus inderdaad de Messias is. De Joden zullen niet onder de indruk
komen van het getuigenis van de getuigen. Ze zullen er niet door tot bekering komen. Ze komen pas
tot inkeer als ze de opstanding uit de dood en de hemelvaart zullen zien van deze beide getuigen.
Dit is zulk een groot wonder dat het wel een teken van God moet zijn. Ze herkenden de hand van
God in deze gebeurtenissen door de wolk, maar dat betekent nog niet dat ze zich ook aan die God
toevertrouwen. Ondanks dat is het geven van de heerlijkheid aan God al vrij uniek voor de
25 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 308.
26 Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 112.
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ongelovigen in de grote verdrukking, want hoe vaak lezen we niet ‘dat ze niet omkeerden van hun
daden’ in het boek Openbaring?
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11:14-18 – Zevende bazuin (3dewee): zeven schalen
1

Vertaling

(14) Het tweede ‘Wee!’ is voorbijgegaan, zie, het derde ‘Wee!’ komt spoedig. (15) En de zevende engel bazuinde, en er
kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: ‘Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is
gekomen, en Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid.’ (16) En de vierentwintig oudsten die voor God zitten op hun tronen,
vielen op hun gezichten en aanbaden God (17) en zeiden: Wij danken U, Heer, God de Almachtige, die is en die was,
dat U uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard. (18) En de naties zijn toornig geworden, en
uw toorn is gekomen en de tijd van de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw slaven de profeten,
en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om te verderven hen die de aarde verderven.
11:19 ● Op15:5; 16:21.

2

Tekstvarianten

17

Weinig handschriften voegen na ‘die is en die was’ de uitdrukking toe: ‘die komen zal’ (Gr. και ο ερχομενος, [051, 1006,
1841]): Deze toevoeging vindt weinig ondersteuning (vgl. SV).

3

Structuur

We vinden in Op11:18 Gods antwoord op de vraag uit vs2. Daardoor staat het einde en begin van dit hoofdstuk met elkaar in
verbinding.

4
(14)

Commentaar

Het tweede ‘Wee!’ is voorbijgegaan, zie, het derde ‘Wee!’ komt spoedig.
In dit vers wordt gezegd dat het derde wee spoedig komt, maar in het vervolg van het boek
Openbaring lijken we geen directe indicatie te krijgen over het begin of einde van dit wee.1 Kraft
concludeert daarom zelfs dat de gegevens over het derde wee verloren zijn gegaan. 2 Müller ziet
voornamelijk in het oordeel van de zevende bazuin het derde wee. 3 Terwijl Beasley-Murray het
derde wee aanwezig ziet in de hoofdstukken na dit vers (bijv. v18) en Sweet denkt aan
12:13-13:18.4
Wat ons vooral opvalt is dat als de weeën voor het eerst aangekondigd worden er gezegd wordt
dat Johannes een arend zag en hoorde vliegen in het midden van de hemels, die met luide stem zei:
‘Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin van de
drie engelen die nog bazuinen zullen!’ (8:13). We hebben reeds gezien dat dit een parallel kan
vormen met Dt28:49 (zie comm. 8:13) waar gewezen wordt op de vijandige volkeren die optrekken
tegen Israël. Nu is het opvallend dat bij de eerst wee (vijfde bazuin) lezen over uit de afgrond
opkomende sprinkhanen met als koning de engel van de afgrond die als doel hebben de mensen vijf
maanden te pijnigen (9:3,5,11); bij de tweede wee (zesde bazuin) lezen we over een ruiterij die
bestaat uit twee keer tienduizend tienduizendtallen; en bij het blazen van de zevende bazuin horen
we over een verdrukkende heerschappij uit de zee (13:1).5
Zodoende kunnen we het beste bij het derde wee denken aan Op12:12-13:18.

1
2
3
4
5

P. Prigent, L’Apocalypse de saint Jean, (Lausanne/Paris, 1981), 171.
H. Kraft, Die Offenbarung des Johannes, (Tübingen, 1974), 160.
Ü.B. Müller, Die Offenbarung des Johannes, (Würzburg, 1984), 218.
G.R. Beasley-Murray, The Book of Revelation, (NCBC; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 188; J.P.M. Sweet, Revelation,
(Philadelphia:Westminster, 1979), 190.
S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 62.
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En de zevende engel bazuinde, en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: ‘Het koninkrijk van de wereld van
onze Heer en van zijn Christus is gekomen, en Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid.’
De zevende bazuin die beschreven wordt in v15-19 bevat vier elementen:
(1) Luide stemmen in de hemel proclameren het koningschap van God en zijn Gezalfde (v15).
(2) De dankende en aanbiddende reactie van de vierentwintig oudsten (v16-18).
(3) Het opengaan van de hemelse tempel en de verschijning van de ark van het verbond (v19a).
(4) De afsluiting van de zevende bazuin, parallel met de zevende zegel (Op8:5) en de zevende
schaal (Op16:18-21, v19b).
De uitwerkingen van het zevende oordeel vinden we dan ook pas in Op15 en 16. In
tegenstelling tot de vorige bazuinen, waarbij één stem gehoord werd, horen we hier een geheel koor
uit de hemel. God en Jezus Christus worden hier samen genoemd en door het ‘Hij’ dat erop volgt
aan elkaar gelijk gesteld. De koninkrijken van de wereld zijn eigendom geworden van onze Heer
Jezus Christus, zoals de oudtestamentische profeet Obadja het reeds voorspelt had (Ob1:21).
Christus over de aarde regeren in het tijdperk van het vrederijk (Op22:5), daarna zal ook dit tijdperk
vergaan zijn, en een nieuwe hemel en aarde zal tevoorschijn komen waar Christus met ons zal
regeren van eeuwigheid tot eeuwigheid (20:4,6).
4.1

Excursus: De zevende bazuin en de ‘laatste bazuin’ bij Paulus

Sommigen hebben deze bazuin gelijk gesteld met de ‘laatste bazuin’ waarover de apostel
Paulus in zijn geschriften spreekt (1Ko15:52; 1Ts4:16). Toch is dit onjuist. De ‘laatste bazuin’ van
Paulus, is niet de ‘zevende bazuin’ in de Openbaring. Het is de laatste bazuin die klinkt bij de
oproep van de soldaten om te vertrekken.
Misschien kunnen we zeggen dat deze zevende bazuin de zeven schalen bevat. 6 Dit vanwege
het parallellisme van de zeven zegels en de zeven bazuinen, waarbij we zagen dat uit het zevende
zegel zeven bazuinen kwamen. Zodoende komen de zeven schallen uit de zevende bazuin.
(16)

En de vierentwintig oudsten die voor God zitten op hun tronen, vielen op hun gezichten en aanbaden God

(17)

en zeiden: Wij danken U, Heer, God de Almachtige, die is en die was, dat U uw grote kracht hebt aangenomen en uw
koningschap hebt aanvaard.
In Op4:8 zeiden de levende wezens dat God waardig was de macht te ontvangen. Hier danken
ze nu dat God deze macht op zich genomen heeft. Nu dit gebeurd is, is God niet meer de komende.
In plaats van ‘die komt’ in 4:8 staat er dan ook nu ‘omdat U Uw grote macht hebt aangenomen en
het koningschap aanvaard.’ Wat in 4:8 dus werd aangekondigd is hier nu vervuld.
Met de naam Almachtige (Hebr. El Schaddai) heeft God zich geopenbaard aan de aartsvaderen
(Gn17:1; Ex6:2). Verlangen wij ook eveneens naar Zijn komst? Zien we naar Hem uit?

(18)

En de naties zijn toornig geworden, en uw toorn is gekomen en de tijd van de doden om geoordeeld te worden en om het
loon te geven aan uw slaven de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen en de
groten, en om te verderven hen die de aarde verderven.
Hier wordt de vervulling van zes punten beschreven:7
(1) De naties zijn toornig geweest (Op16:13-16; 17:14; 19:19);
(2) Uw toorn is gekomen (Op14:10; 16:1,19; 19:2,15,20);
(3) De tijden om de doden te oordelen (Op20:11-15);
(4) De tijd om de knechten de profeten (dat zijn de oudtestamentische gelovigen) hun loon te
geven (Op18:20; 22:12);
(5) De tijd om de heiligen (dat zijn de nieuwtestamentische gelovigen) hun loon te geven
(Op19:8; vgl. 5:8; 8:3; 13:7,10; 16:6; 18:20,24; 22:12);
6
7

W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 311-312.
J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 179vv.
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(6) Het loon te geven aan degene die de Heer vrezen (dat zijn de gelovigen uit de verdrukking)
(Op15:4; 19:5; 22:12);
(7) De tijd degene te verderven die de aarde verderven (Op19:1; Jr51:25).
We bevinden ons in deze verzen kort voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus.8 Het
verschijnen van de ark in het volgende vers kondigt daarbij de bevrijding van Jeruzalem aan. De
toorn van de mensen is boos, terwijl de toorn van God heilige en rechtvaardig is. God zal ieder naar
zijn verantwoordelijkheid oordelen, de kleinen en de groten. We vinden deze toorn verwerkelijkt in
Op20:11-15 dat het laatste oordeel beschrijft. De ‘tijd van de doden om geoordeeld te worden’
verwijst daarbij naar de ongelovige doden en niet naar de opstanding van de gelovigen, want deze
worden nooit als doden bestempeld in het boek Openbaring (20:4,12).

8

Contra: J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966), 185.
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11:19-12:18 – Intermezzo:
Twee tekens: De vrouw en de draak
1

Vertaling

2

Vertaalvarianten

19

verscheen: anderen vertalen ‘werd gezien’. De aoristus passivum ófthé (bet. ‘werd gezien’) van horaó (bet. ‘zien’) komt alleen
op deze drie plaatsen voor in Openbaring en is in de LXX een terminus technicus voor een openbaring (Ex16:10; 34:23;
Nm16:19; vgl. Mt17:3; Lk22:43; Hd16:9; 1Ko15:3).1

3

Commentaar

(19) En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond verscheen in zijn tempel, en er kwamen
bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel. (1) En er verscheen 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. (2) En zij was
zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. (3) En er verscheen een ander teken in de hemel; en
zie, een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen. (4) En zijn staart
sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou
baren, om zodra zij haar kind zou baren, het te verslinden. (5) En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle
naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. (6) En de vrouw
vluchtte de woestijn in, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat men haar twaalfhonderdenzestig dagen voedde.
(7) En er kwam oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, en de draak voerde oorlog en
zijn engelen. (8) En hij was niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. (9) En de grote draak
werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel en de satan, die het hele aardrijk misleidt; hij werd
neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. (10) En ik hoorde een luide stem in de hemel
zeggen: ‘Nu is de redding gekomen en de kracht en het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus; want de
aanklager van onze broers-en-zussen, die hen dag en nacht voor onze God aanklaagde, is neergeworpen. (11) En zijzelf
hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet
liefgehad tot de dood toe. (12) Daarom weest vrolijk, hemelen en die daarin woont. Wee de aarde en de zee, want de
duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid, daar hij weet dat hij weinig tijd heeft.’ (13) En toen de draak zag dat
hij op de aarde neergeworpen was, vervolgde hij de vrouw die de mannelijke zoon gebaard had. (14) En aan de vrouw
werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, opdat zij in de woestijn zou vliegen naar haar plaats, waar zij gevoed
wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. (15) En de slang wierp achter de vrouw water
uit zijn mond als een rivier, om haar door de rivier te laten meesleuren. (16) En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de
aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn mond geworpen had. (17) En de draak werd toornig
op de vrouw en hij ging weg om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, hen die de geboden van God
bewaren en het getuigenis van Jezus hebben; (18) en hij ging op het zand van de zee staan.

(19)

En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond verscheen in zijn tempel, en er kwamen
bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel.
Dit vers vormt het begin van Op12. Net als in 4:1 wordt er weer iets geopend. Nadat Op11 heeft
gesproken over de aanbidders in de tempel op aarde (11:1), wordt ons de tempel in de hemel
voorgesteld.2 Hoewel tot nu toe van Jeruzalem alleen het negatief zichtbaar was (11:1-2) duidt het
verschijnen van de ark erop dat ook eenmaal het positieve van Jeruzalem zichtbaar zal worden.
1
2

W. Michaelis, ‘οραω,’ in: Theological Dictionary of the New Testament, red. G. Kittel en G, Friedrich, Vol. V, (Grand
Rapids:Eerdmans, 1964-1976), 359.
D.J. Baarslag, De open hemelpoort, (Baarn, 1947), 14-23; S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.;
Groningen:Haan, 1992), 88.
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De ark van het verbond wordt zichtbaar. Onder de uitleggers is verschil van mening over de
betekenis van de verschijning van de ark. Zo wordt er gedacht aan:
(1) Een teken van Gods genadige en werkzame presentie bij het volk, waardoor de ark herinnert
aan Gods onverwoestbare verbond met de gelovigen;3
(2) Het teken voor de gelovigen dat de dagen van de Messias en het nieuwe verbond
aangebroken zijn, door het te voorschijn komen van de ark (vgl. 2Makk. 2:4-8; Bar. 6:5-10).
Onder het oude verbond mocht de ark immers niet worden gezien (1Sm6:19vv.). Het tonen
van de ark onderstreept daarom de vervulling van de tot nu toe nog onvervulde profetieën
over het herstel van het volk Israël.4
Wellicht kunnen beiden opties gemakkelijk met elkaar in verband worden gebracht. De
verbondsark, die ons herinnert aan Gods trouw aan Israël (Ex25:22; Jz4:16) en aan de voltooiing
van dat verbond door de Messias, wordt zichtbaar.
Deze ark zal niet meer op aarde aanwezig zijn, ook niet in het duizendjarig vrederijk (Jr3:16).
Op dit moment ziet Johannes de ark in de hemelse tempel en wordt de profeet herinnert aan Gods
verbond met Israël. Dit perspectief van het verbond en de verbondskist geeft ons meteen al een
handreiking voor de uitleg van Op12. Zoals hier de ark van het verbond wordt gezien (Gr. ófthé),
wordt er in 12:1 een groot teken in de hemel en in vs3 een grote rossige draak gezien (Gr. ófthé). Zo
worden de drie teksten met elkaar in verband gebracht en is datgene dat hier volgt een direct gevolg
van het blazen van de zevende bazuin.
Opvallend hierbij is tevens nog de verbinding met de val van Jericho in Jz6. Zou het kunnen
zijn dat de zeven engelen die de bazuin blazen – waarna de ark verschijnt – de val van Babylon
aankondigen?5 Dat het bij het blazen van de bazuinen ook om de aankondiging van de val van
Babylon gaat, blijkt reeds bij het blazen van de tweede bazuin. Als deze bazuin wordt geblazen
(Op8.6), lezen we van een grote berg, brandend van vuur, die in zee wordt geworpen. Vergelijk
hiermee Jr51:25 waar Babel een berg van het verderf wordt genoemd, die van de rotsen zal worden
afgewenteld en die gemaakt zal worden tot een berg van brand. Verder kunnen we hieraan nog de
volgende opvallendheden toevoegen:
(1) Bij het blazen van de zevende bazuin wordt gezegd dat de tijd gekomen is om de doden te
oordelen en loon te geven aan Gods knechten (Op11:18), vervolgens volgt er: ‘en om te
verderven wie de aarde verderven.’ In Op19:2 horen we de juichkreet na de vervulling van
dit oordeel: ‘Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en
Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand geeist.’
(2) Zowel bij het blazen van de tweede als van de zevende bazuin zien we zodoende een
toespeling op de val van Babylon.
(3) Alleen in Op8:9 en 18:19 sprake is van schepen (Gr. ploia).6
(4) Als de priesters voor de zevende keer op de horens blazen zegt Jozua tot het volk (Jz6:16):
‘Juicht, want de Heer heeft u de stad gegeven!’ En in Jz6:20 vernemen we dan dat het volk

3

4

5
6

J. de Vuyst, De Openbaring van Johannes, (Kampen, 1987), 95; A. Pohl, Die Offenbarung des Johannes, Bnd.II, (Wuppertal,
1974), 90-91; H.Ritt, Offenbarung des Johannes, (Würzburg, 1986), 64; R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand
Rapids:Eerdmans, 1983), 233; S. Greijdanus, De Openbaring des Heeren aan Johannes, (Amsterdam, 1925), 247; R.H. Charles,
A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, Vol. I, (ICC; Edinburgh:T & T Clark, 1920), 297-298; A.P.
van Schaik, De Openbaring van Johannes, (Roermond, 1976), 125; W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV,
1997), 317.
D.W. Hadorn, Die Offenbarung des Johannes, (Leipzig, 1928), 127; H.B. Swete, The Apocalypse of St. John,
(London:Macmillan and Co., 1907), 145; E.P. Groenewald, Die Openbaring van Johannes, (Kaapstad, 1986), 127; F.
Grünzweig, Johannes-Offenbarung, Bnd.I, (Neuhausen-Stuttgart, 1983), 295; W.Bousset, Die Offenbarung Johannis, (Göttingen,
1906), 331; H. Kraft, Die Offenbarung des Johannes, (Tübingen, 1974), 162; E. Lohnmeyer, Die Offenbarung des Johannes
erklärt, (Tübingen, 1970), 93-94; J.M. Ford, Revelation, (AB; Garden City:Doubleday, 1984), 182; W. Glashouwer en H.
Verweij, De komst van Jezus Christus, (Heinenoord, 1985), 268-269.
G.B. Caird, The Revelation of St. John the Divine, (HNTC; New York:Harper, 1966), 108; A. Farrer, The Revelation of St. John
the Divine, (Oxford, 1964), 138. Opvallend trouwens dat beide auteurs dezelfde titel hebben gekozen!
J.P.M. Sweet, Revelation, (Philadelphia:Westminster, 1979), 163.
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een luid gejuich aanheft als het geluid van de hoorn gehoord wordt. Ook in Op11:15, als de
laatste bazuin geblazen heeft, zijn er stemmen in de hemel die de overwinning uitroepen.7
(5) Zowel Jericho als de stad Babylon zijn in één ogenblik gevallen (Jz6:20; Jr51:8; Op18:10).
Van beide steden is het tevens de bedoeling dat ze nooit meer herbouwd zullen worden
(Jz6:26; Jr51:26,64; Op18:21).
Nu moeten we voorzichtig zijn om te veel parallellen tussen Jericho en Babylon te zoeken. Men
kan niet zeggen dat het Babylon in Openbaring beschreven wordt als gelijkend op het oude Jericho,
wel dat hun val op parallelle wijze wordt ingeluid: bij de één zeven bazuin-blazende priesters,
gevolgd door de ark, bij de ander zeven engelen, die achtereenvolgend de bazuin blazen, gevolgd
door het verschijnen van de ark. Hieruit mogen we de conclusie trekken, dat het verschijnen van de
ark in Op11:18 betekent dat God afrekent met de grote stad, de hoer Babylon.
Het verschijnen van de ark duidt dan ook op de val van Gods vijanden. Alblas wijst tevens in
zijn dissertatie nog op een derde eeuwse afbeelding in de synagoge te Dura-Europos.8 Op deze
afbeelding zien we de ark met daarvoor twee gevallen goden. Dit is een duidelijke herinnering aan
het vallen van Dagon voor de ark, aangezien bij één van de goden hoofd en handen los van de romp
zijn (vgl. 1Sm5:4). Uit de afbeelding blijkt hoe levend de geschiedenis van de ark bij de Filistijnen
was in de derde eeuw na Christus.
(1)

En er verscheen 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.
Johannes ziet vervolgens een ‘groot teken’ in de hemel:
een vrouw, bekleedt met de zon en de maan onder haar
voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. De
vrouw die hij daarbij hier in de hemel ziet, is ook aanwezig
op aarde. Dat Johannes haar in het begin in de hemel ziet
wijst erop dat we hier niet alleen te maken hebben met louter
geschiedenis op aarde, maar ook met een geestelijke strijd in
de hemelse gewesten.
Vanaf dit hoofdstuk zal Johannes ons dan ook zeven
hoofdpersonen in de voorstellen die de gebeurtenissen op
aarde en in de hemel karakteriseren en beïnvloeden:9 (1) de
vrouw; (2) de draak; (3) de Zoon; (4) de aartsengel; (5) het
dier uit de zee; (6) het dier uit de aarde; en (7) de grote hoer.
Bij deze hoofdpersonen is het opvallend dat de hemelse
vrouw die Johannes hier ziet, een tegenbeeld heeft in de
moeder van de hoeren is en van de gruwelijkheden op aarde;
de grote hoer die zit aan de vele wateren.10
Sommige uitleggers denken dat de vrouw die hier
genoemd wordt, de gemeente is, maar de gemeente is niet de
Afbeelding 27: De vrouw in hemel
moeder van Christus maar de bruid.11 Eveneens bestond de
gemeente nog niet op het moment van Christus’ geboorte. Zij kwam pas op het toneel met

7
8

A. Farrer, The Revelation of St. John the Divine, (Oxford, 1964), 137.
S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 203-204; E.R. Goodenough,
Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, (New Yersey, 1988), 177.
9 Vgl. W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 316, 363.
10 G. Bornkamm, ‘Die Komposition der apokalyptischen Visionen in der Offenbarung Johannis,’ in: Studien zu Antike und
Urchristentum, (München, 1963), 206-207.
11 Vgl. A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981), 514; G.K. Beale, The Book of Revelation: A
Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999), 627; R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT;
Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 237; G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans, 1985),
167.
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Pinksteren. Anderen denken bij de vrouw aan Maria, de moeder van de Heer Jezus.12 Het is echter
moeilijk om in de profetie die hier beschreven wordt voldoende overeenkomsten te vinden met de
geboortegeschiedenis. De vervolgingen van de ‘overigen van haar zaad’ kunnen ook moeilijk
verklaard worden in het leven van Maria (vs17). Omdat Maria ook niet meer genoemd wordt na
Hd1 zou het zeer vreemd zijn als ze hier in de grootste pracht wordt gepresenteerd. Verder wordt er
nog gedacht aan parallellen met mythologische beschrijvingen van de Egyptische god Horus, de
Babylonische god Marduk of de Griekse god Apollos).13 We kunnen dan ook hier het beste denken
aan de gelovigen uit het volk Israël.14 In het Oude Testament werd het gelovige Israël vaak als
vrouw van Jahweh genoemd (Js54:6). We vinden echter ook het beeld van een bruid (Jr2:2),
overspeelster (Ez16:38) en weduwe of eenzame (Js54:1) voor het volk Israël in het Oude
Testament.15 In de eindtijd zal het gelovige Israël weer opnieuw door Jahweh erkend worden als
vrouw (Js49:18; 61:10; 62:4vv.; Hs2:18vv.). Op die manier komen we in Openbaring vier vrouwen
tegen: Izebel (2:20), de vrouw met de zon bekleed (Op12); de grote hoer met purper en scharlaken
bekleed (Op17) en de vrouw van het Lam met fijn linnen bekleed (Op19-22).
Bij de uitdrukking ‘bekleed met de zon’ kunnen we denken aan Jesaja 60:1-3,20.
Waarschijnlijk duidt de kroon, op de heerschappij van de vrouw Israël in het duizendjarig vrederijk.
Dan zullen alle aardse autoriteiten onder het gezag staan van Israël (vgl. Gn37:9; Js60:1-3,20). We
kunnen hier aan Mt19:28 denken, waar we de uitspraak van de Heer Jezus vinden, dat de twaalf
apostelen over de twaalf stammen zullen heersen. Maar ook nu al zijn het de Israëlieten waardoor
we Gods Woord geopenbaard hebben gekregen.
Dit is trouwens één van de grote dingen, die Johannes in dit hoofdstuk beschrijft
(Op12:1,3,9-10,12,14) het grootste is echter de Zoon; het mannelijke kind in vs5.16
(2)

En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.
Voor sommige uitleggers is het moeilijk om in deze vrouw het ware Israël te zien, omdat Israël
bij de geboorte van de Heer Jezus geen ‘weeën’ had. Maar Js66:7 zegt: ‘Eer ze barensnood had,
heeft ze gebaard. Eer haar smart overkwam, is ze van een knechtje verlost.’ Ook vinden we deze
gedachte bij de profeet Micha: ‘Daarom zal Hij hun overgeven, tot de tijd toe, dat zij, die baren zal,
gebaard heeft; dan zullen de overigen van zijn broers zich bekeren met de kinderen Israëls’ (Jr4:31;
Mi5:3).

(3)

En er verscheen een ander teken in de hemel; en zie, een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn
koppen zeven diademen.
Vervolgens ziet Johannes een grote
vuurrode draak in de hemel Deze draak
wordt ons verder onthuld in vs9: ‘En de
grote draak werd neergeworpen, de oude
slang, die genoemd wordt duivel en de
satan, die het hele aardrijk misleidt; hij
werd neergeworpen op de aarde en zijn
engelen werden met hem neergeworpen.’
12 D.C. Chilton, The Days of Vengeance: An Exposition of the Book of Revelation, (Fort Worth:Dominion, 1987), 298-299; M.C.
Tenney, Interpreting Revelation, (Grand Rapids:Eerdmans, 1959), 337; E. Stauffer, Christ and the Caesars, (London:SCM,
1965), 151-152.
13 M. Rist, The Revelation of St. John the Divine. Introduction and Exegesis, (IB XII; New York, 1957), 452vv.; G.R. BeasleyMurray, The Book of Revelation, (NCBC; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 192-97.
14 W.R. Newell, The Book of the Revelation, (Chicago:Moody, 1935), 170-71; L. Morris, The Revelation of St. John, (TNTC; Grand
Rapids:Eerdmans, 1984), 156; A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981), 514; W.J. Ouweneel, Das
Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 320. Contra: H.R. van de Kamp, Israël in Openbaring, (Kampen:Kok, 1990),
210vv.
Fig. 28: De vuurrode draak
15 B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 101; W.J. Ouweneel,
Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 319-320.
16 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 318.
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De vuurrode draak is de oude slang is, die ook ‘duivel’ en ‘satan’ wordt genoemd. Daarnaast
kunnen we ook denken aan Op17:3 waar sprake is van het scharlaken rode beest: ‘En hij voerde mij
weg in de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol
namen van laster was en zeven koppen en tien horens had.’ Ook Nebukadnezar en farao worden in
het Oude Testament ‘draak’ genoemd (Ez29:3; Jr51:34), vanwege hun absolute macht.
De draak is vuurrood en heeft dus dezelfde kleur als één van de paarden, wat ons aan het bloed
van vele offers laat denken (Op6:4).17 Ze zal in totaal twaalf keer in het boek Openbaring genoemd
worden (12:3,4,7,9,13,16,17; 13:2,4,11; 16:13; 20:2).
De zeven koppen verwijzen naar de buitengewone intelligentie van de draak.18 Op deze koppen
zitten koninklijke diademen waar we later in Op13:1 terug zullen vinden: ‘En ik zag uit de zee een
beest opstijgen, dat tien horens en zeven koppen had en op zijn horens tien diademen en op zijn
koppen namen van lastering.’ Waarom zitten er zeven diademen op zijn koppen en niet op de
horens? Als deze draak een beeld is van het herstelde Romeinse Rijk, zouden de kronen toch beter
op de horens kunnen zitten, want deze zijn tien koningen volgens Op17:12: ‘En de tien horens die u
hebt gezien, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar een uur gezag als
koningen ontvangen met het beest.’ Maar de diademen zijn hier niet op de koningen (‘horens’)
geplaatst, maar op de koppen van de draak. Hij wil de kronen en de heerlijkheid! De koningen zijn
slechts dienstknechten om hem tot dat doel te brengen. Maar gelukkig heeft onze ware Heerser
meer dan zeven kronen: ‘En zijn ogen zijn als een vuurvlam en op zijn hoofd zijn vele diademen en
Hij heeft een geschreven naam, die niemand kent dan Hijzelf.’ (Op 19:12)!
Een horen is in de Bijbel vaak een symbool van een heersend machthebber (Dn8:3,8; 9:9).
Koningen en goden van het Midden-Oosten droegen vaak helmen met horens, als zinnebeeld van
hun macht en rijkdom (vgl. 1Sm2:1-1). Door de uitdrukking ‘tien horens’ kunnen we hier aan het
Romeinse Rijk denken, dat weer hersteld is (vgl. Op13:2-4; 17:8).19 Achter dit koninkrijk verbergt
zich dan de macht van de oude slang. Opnieuw zal de satan de mensheid gebruiken om de
gelovigen te vervolgen.
(4)

En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de
vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren, het te verslinden.
In Op12 staat de vijandige actie van de draak tegenover de Messias centraal. Verleden en
toekomst van de vervolging worden hier met elkaar in één visioen verbonden.
De draak trok met zijn ‘staart’ het derde deel van de sterren van de hemel naar beneden om het
op aarde te werpen. Als we deze beeldspraak in gebeurtenissen willen verklaren, staan we voor een
geweldige uitdaging. Reden daarvoor is dat de tekst zelf geen duidelijke aanwijzingen geeft. Soms
wordt gewezen op de profeet Jesaja die de profeet van valsheid als ‘staart’ aanduidt: ‘De oude en
aanzienlijke, die is de kop.20 En de profeet die leugen onderwijst, die is de staart’ (Js9:15).
Zekerheid hierover hebben we niet.
Ook de ‘sterren’ vormen een raadsel. Moeten we denken aan engelen?21 Of aan menselijke
machthebbers in de wereld? We zouden dan de droom van Jozef als parallel hiervoor kunnen
gebruiken:

17 W.R. Newell, The Book of the Revelation, (Chicago:Moody, 1935), 172; M. Stuart, A Commentary on the Apocalypse,
(Edinburgh:Macmachlan, 1847), 621; J.P. Lange, Commentary on the Holy Scriptures, Vol. XII, (Grand Rapids:Zondervan,
1960), 246; W. Scott, Exposition of the Revelation of Jesus Christ, (London:Pickering and Inglis, 1920), 337.
18 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 324.
19 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 324.
20 G.K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999), 636.
21 R.C.H. Lenski, The Interpretation of St. John’s Revelation, (Minneapolis:Augsburg, 1963), 356; R.L. Thomas, Revelation 8-22:
An Exegetical Commentary, (Chicago:Moody, 1995), 124; R. Govett, Govett on Revelation, Vol. II, (Maimi Springs:Conley &
Schoettle, 1981), 21-23; W.H. Simcox, The Revelation of St. John the Divine, (Cambridge:University Press, 1893), 126; R.H.
Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, Vol. I, (ICC; Edinburgh:T & T Clark, 1920), 320.
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‘En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb ik
weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij
dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover, en zeide tot
hem: Wat voor een droom is dat, die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders
komen om ons voor u ter aarde neer te buigen?’ (Gn37:9).

Hoewel daarin nog niet het aspect van machthebbers duidelijk naar voren komt, zijn de sterren
een symbool voor Jakobs zonen, terwijl Jakob aangeduid wordt met de ‘zon’ als grote
gezagssymbool. Wellicht kunnen we het beste denken dat de sterren hier menselijke machthebbers
uitbeelden die onder een andere macht staan. Ze krijgen van hem autoriteit op aarde en de draak zal
het derde deel van deze sterren wegvegen en op de ‘lage aarde’ werpen. Deze uitleg vindt
ondersteuning in het visioen van de horens dat Daniël geopenbaard werd. Daarbij zorgde een kleine
hoorn ervoor dat drie van de negen (een derde deel) horens uitrukt werden (Dn7:8,20): ‘Terwijl ik
op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige
horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol
grootspraak [...] en van de tien horens, welke op zijn kop waren, en van die andere, die zich verhief
en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter
uitzag dan de andere.’ Johannes wordt nu geopenbaard dat zich achter deze ‘kleine horen’ een
enorm grote kracht verbergt. Een draak!
Na deze gebeurtenis plaatst de draak zich voor de vrouw om haar Kind te verslinden. Reeds
vanaf Kaïn tot Herodus probeert satan het goede zaad, dat vijandschap vormt met zijn zaad, uit te
roeien (Gn3:16; 4). Hierbij kan men denken aan farao (Ex1:16), Saul (1Sm18:11), Athalja
(2Kn11:1) en Haman (Es3:6; 7:4).
(5)

En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt
naar God en naar zijn troon.
Zoals de profeet Micha ons vertelt:
‘En jij, Bethlehem Efratha! Ben je klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit jou zal
Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en van wie de uitgangen zijn van ouds, van
de dagen van de eeuwigheid. Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot de tijd, dat zij, die baren
zal, gebaard heeft; dan zullen de overigen van zijn broers zich bekeren met de kinderen Israëls.
En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht van Jahweh, in de hoogheid van de Naam van
Jahweh, zijn God, en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de
aarde.’ (Mi5:1-4).

De Heer werd geboren op aarde en verheven tot de hemelse troon bij God in de hemel, de satan
werd uit de hemel geworpen op de aarde (Op 12:7-9). We vinden hier niks van de kruisiging of de
opstanding terug. Dat vinden we wel in andere verzen in Openbaring (Op 1:5,18; 5:5; 9:12). De
Heer Jezus bevindt zich nu al op deze troon: ‘Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op
mijn troon, zoals ook Ik overwonnen en Mij gezet heb met mijn Vader op zijn troon.’ (Op 3:21).
(6)

En de vrouw vluchtte de woestijn in, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat men haar twaalfhonderdenzestig
dagen voedde.
De vrouw vluchtte naar de woestijn een plaats waar Johannes in de Openbaring ook later een
vrouw zal zien zitten op een scharlakenrood beest met zeven koppen en tien horens (17:1-16).
‘Zoekt Jahweh, alle ootmoedigen van het land, jullie die zijn verordening volbrengt; zoekt
gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zullen jullie geborgen worden op de dag van de toorn van
Jahweh’ (Zf2:3). God heeft een aparte plaats waar Hij zijn volk verzorgt en bewaart. Hij zal de
vrouw daar bewaren tijdens de tweede helft van de grote verdrukking, nadat men het verbond met
Israël verbrokken heeft. Waarschijnlijk is de woestijn waarnaar Johannes verwijst een letterlijke
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woestijn die zich aan de overkant van de Jordaan bevindt, oftewel in het oude Moab en Ammon.
Redenen om hier te denken aan Moab en Ammon zijn:22
(1) In deze buurt vinden we een ‘woestijn’ met veel rotsachtige ontoegankelijke gebieden dat
goede mogelijkheden tot verbergen biedt (vgl. Mt24:16);
(2) De Heer verhinderd dat Moab en Ammon in de handen van de koning van het Noorden
vallen (Dn11:41);
(3) In Ps60:10 en 108:10 wordt Moab Gods waterbeken genoemd, wat kan verwijzen naar een
loutingsplaats voor Israël;
(4) Reeds in het verleden was Moab een toevluchtsoord voor Joodse vluchtelingen
(1Sm22:3vv.; Jr40:11; vgl. Rt1).
Misschien doelde ook Js26:20 hierop: ‘Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw
deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is.’ Anderen zien in deze
bescherming van God een parallel met de profeet Elia, die eveneens 3,5 jaar (= 1260 dagen = 42
maanden) lang moest vluchtten uit het heilige land (1Kn17; Jk5:17). We weten niet precies op
welke manier de Heer de vrouw zal voedden, maar in ieder geval zal ze in niets te kort komen (vgl.
Dn12:1).
(7)

En er kwam oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, en de draak voerde oorlog en zijn
engelen.
De profeet verklaart vervolgens waarom de vrouw in de woestijn moet vluchten.
Michaël betekent ‘wie is als God’. De naam van deze aartsengel wordt meermaals in de Bijbel
genoemd (Dn10:21,31; 12:1; Jd1:9; Op12:7). Indirect denken sommige uitleggers nog dat naar
Michaël wordt verwezen in 1Th4:16.23 Het is opmerkelijk dat deze engel steeds met strijd in
verband wordt gebracht. In de brief van Judas bindt hij met de duivel de strijd aan over het lichaam
van Mozes (Jd1:9), in Op12:7 is hij degene die de duivel de hemel uitwerpt na strijd tegen hem
geleverd te hebben. In Dn10:21 en 12:1 wordt Michaël ‘uw vorst’ genoemd – dat is de engelvorst
van Israël – en ‘de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat’. Daar is hij dus degene die
het voor Israël opneemt tegen de vijanden van het volk. Israël is hier ook in geestelijke strijd
verwikkeld, want ‘er zal een tijd van grote benauwdheid zijn’ (Dn12:1). Al dat lijkt erop te wijzen
dat hij de grote strijder is onder de engelen.
Hoe opvallend is deze naam in verbinding met de draak. Was het niet satan die verhoogd wilde
worden om als God te zijn (Js14:14) en de mogelijkheid van die gedachte ook aan de mensen wijs
maakte (Gn3:5)?24 Hier vinden we nu een engel die als het ware zegt ‘God is uniek, niemand kan
zich aan Hem gelijk stellen’. Vanuit Op12:10 wordt duidelijk dat het uiteindelijk het bloed van het
Lam was dat satan de dodelijk steek gaf.

(8)

En hij was niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
De satan zal verliezen van Michaël en zijn engelen. Hij zal uit de hemel worden geworpen aan
het begin van de grote verdrukking, omdat de vervolging van de vrouw hier meteen op zal volgen
(vs13).25

(9)

En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel en de satan, die het hele aardrijk misleidt;
hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.
De grote draak werd neergeworpen. De Heer Jezus kondigde dit reeds aan in Lk10:18: ‘En Hij
zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.’ In de hemel zal de satan de
medegelovigen dan niet meer kunnen aanklagen.
22
23
24
25

W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 328.-329
W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 330.
B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 106.
Vgl. 2Makk5:1-4; Flavius Josephus, Joodse Oorlog VI.5.
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Door de beschrijving die de Bijbel van het kwaad geef, wordt duidelijk dat het kwaad geen
onpersoonlijke macht is en dat het niet alleen in aardse structuren zit, maar dat de tegenstander een
persoon is. De engelen hebben nu nog een zekere bewegingsvrijheid in de hemelse gewesten, maar
zullen straks met hun overste uit de hemel worden geworpen. Vedder ziet in de engelen hier een
parallel met de sterren uit vs4 en denken dan dat 1/3 deel van de engelen aan de kant van satan
staat.26
(10)

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu is de redding gekomen en de kracht en het koninkrijk van onze
God en het gezag van zijn Christus; want de aanklager van onze broers-en-zussen, die hen dag en nacht voor
onze God aanklaagde, is neergeworpen.
De redding is gekomen. Daarmee bedoeld de schrijver niet het persoonlijk heil, maar de
verlossing van satans macht; de triomf van God. Satans belangrijkste wapen tegen het menselijke
ras is schuld. Daarom wordt hij ‘de aanklager van de medegelovigen’ genoemd. Hij herinnert God
en onszelf er voortdurend aan dat wij allen schuldig zijn aan het overtreden van Gods rechtvaardige
wet. De duivel zal je aanpakken wanneer jij jezelf te hard aanpakt. Wat je ook verkeerd hebt
gedaan, laat er geen gras over groeien en wees de vijand een stap vooruit. Belijdt het aan de Heer en
maak aanspraak op zijn vergeving.
Satan beweert dat wij geen beroep kunnen doen op Gods genade, maar dat wij aan het oordeel
van God onderworpen zijn. De satan komt op je af en zegt: ‘Waarom probeer je het niet? Iedereen
doet het toch! Niemand ziet je nu.’ Als we dan aan deze verleiding hebben toegegeven komt hij
terug en zegt: ‘Wat ben jij eigenlijk voor een christen? God houdt niet van jouw! Hoor er maar mee
op, dat kun je nooit meer goedmaken bij God.’ Daarnaast merken we dat sommige mensen de
aanklacht van de satan verwarren met de overtuiging van zonde de de heilige Geest bewerkt
(Jh16:8). Er is echter een wezenlijk verschil tussen aanklacht en overtuiging. De satan zal alleen
maar zeggen: ‘Zie je wel dat je het weer verkeerd hebt gedaan?’ of kortweg: ‘mislukkeling’, of: ‘Je
bent de naam “christen” niet waard!’. De heilige Geest zal echter, hoewel soms met aandrang, altijd
met liefde wijzen op de gemaakte fout en tegelijkertijd wijzen op de oplossing.
Wat met het blazen van de zevende bazuin werd geproclameerd, is nu werkelijkheid geworden
door het uitwerpen van de satan uit de hemel. We zien dat in dit vers verschillende woorden uit
Op11:15-19 worden herhaald om te benadrukken dat hier nu gebeurd is wat daar werd
geproclameerd. Doordat de aanklager opgehouden is met aanklagen is de zaligheid werkelijkheid
geworden. Jezus Christus heeft eens en voorgoed de grond weggehaald onder de voeten van de
aanklager. Christus was al lang Koning. Die titel kwam alleen Hem toe. Zijn koningschap stond
vast, maar het oprichten van zijn Koninkrijk was nog steeds een toekomstige zaak. Nu na het blazen
van de zevende bazuin is dat niet meer zo en is zijn Koninkrijk werkelijkheid geworden.

(11)

En zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun
leven niet liefgehad tot de dood toe.
Degenen die overwonnen hebben door het bloed van het Lam en in vs11 door de profeet
genoemd worden, zijn de martelaren die we reeds zagen in Op6:9. Zij hebben de draak
overwonnen!27
De profeet openbaart verder hier drie onderdelen van de overwinning: (1) het bloed; (2) het
woord; (3) ons getuigenis. Het bloed is het teken en zegel van Christus’ volbrachte werk aan het
kruis en van al datgene dat hierdoor ons deel wordt, namelijk: zegening, kracht en overwinning.
Door het Woord, en door het Woord alleen, leren wij al datgene kennen en begrijpen wat Christus’
bloed voor ons verworven heeft. Ten slotte Christus’ overwinning over satan wordt een realiteit
waarvan het effect niet uitblijft in onze levens en ondervinding, wanneer wij getuigen van datgene
wat het Woord ons openbaart met betrekking tot het bloed. De strijd tegen de duivel is geen grap.
26 E. Vedder, ‘Gevallen Engelen,’ www.oudesporen.nl/Download/HB164.pdf bezocht: apr. 2007.
27 A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981), 517.

129

●

Openbaring / 11:19-12:18 – Intermezzo:Twee tekens: De vrouw en de draak

We mogen daarom hier niet alleen denken aan vervolgingen en martelaarschap. Het gaat erom dat
je je leven niet lief hebt. Iemand die streeft naar rust, genot of gemakzucht en van zijn leven houdt,
is ongeschikt voor deze strijd.
(12)

Daarom weest vrolijk, hemelen en die daarin woont. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergekomen met
grote grimmigheid, daar hij weet dat hij weinig tijd heeft.’
Hier hebben we het derde ‘wee’ in het boek Openbaring (Op8:13; 9:12; 11:14). Het ‘wonen’ in
dit vers wijst op het zich thuisvoelen op aarde (vgl. comm. Op8:13).

(13)

En toen de draak zag dat hij op de aarde neergeworpen was, vervolgde hij de vrouw die de mannelijke zoon gebaard had.
De toorn van de draak uit zich nu direct tegen de gelovigen. Vooral de parallellen die we in
Op12:13-18 vinden met de uittocht uit Egypte zijn opvallend:28
(1) Zoals de vrouw in de woestijn vlucht, vluchtte Israël in de woestijn (Ex13:18);
(2) Zoals de draak de vrouw vervolgt, vervolgde de farao (ook een draak: Ps74:13; 89:11;
Js51:9) Israël (Ex14:8);
(3) De twee vleugels die aan de vrouw worden gegeven (Op12:14), herinnert aan Ex19:4 en
Dt32:11;
(4) Het water waarmee de draak probeert de vrouw mee te sleuren, herinnert aan de Nijl
(Ex1:22);
(5) De aarde die haar mond opent, herinnert aan Nu16:31-33;
(6) Zoals de vrouw wonderbaarlijk in de woestijn wordt gevoed, werd Israël wonderbaarlijk
gevoed in de woestijn (Dt8:14-16; Ps78:23-29; 105:40).

(14)

En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, opdat zij in de woestijn zou vliegen naar haar
plaats, waar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.
Zoals Jahweh Israël tijdens de uittocht uit Egypte op adelaarsvleugelen droeg, doet Hij dat bij
de vrouw. ‘Jij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik jou op arendsvleugelen
gedragen en tot Mij heb gebracht’ (Ex19:4). ‘Hij vond hem in een land van steppen, in een woest
land van gehuil in de wildernis. Hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel.
Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een
opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft hem Jahweh alleen geleid, en geen vreemde god stond
hem terzijde’ (Dt32:10-12).
Vrouw werd in de woestijn gevoed ‘een tijd, en tijden, en een halve tijd’. Deze tijden vinden we
ook terug in het boek Daniël waar ons als we de verschillende tijden over de grote verdrukking
bekijken duidelijk wordt dat hiermee 2+1+0,5 = 3,5 jaren mee bedoeld worden (Dn7:25; 12:7).

(15)

En de slang wierp achter de vrouw water uit zijn mond als een rivier, om haar door de rivier te laten meesleuren.
De profeet wisselt opeens van de draak naar de slang. De draak vervolgt de vrouw met groot
geweld, de slang begluurt en vangt zijn buit. Ze werpt vervolgens letterlijk water achter de vrouw
aan om haar door de rivier te laten meesleuren. 29 Of stuurt een legermacht als ‘een rivier’ achter
haar aan (Jr46:7-8; 47:2-3).30 Een vloed wordt in de Bijbel vaak als beeld gebruikt voor een
overweldiging door het kwaad en de verdrukking (Ps18:4; 124:2-4; Js43:2). Misschien bewerkt de
satan dat door het verkondigen van een valse leer of verdeeldheid, want het water komt uit zijn
mond.31

28 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 337.
29 F. Düsterdieck, Critical and Exegetical Handbook to the Revelation of John, (MC; New York:Funk en Wagnalls, 1887), 353-54;
E.W. Bullinger, The Apocalypse or ‘The Day of the Lord’, (London:Eyre and Spottiswodde, z.j.), 416; J.B. Smith, A Revelation
of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 190-91.
30 R. Govett, Govett on Revelation, Vol. II, (Maimi Springs:Conley & Schoettle, 1981), 62-64.
31 G.K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999), 673.
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(16)

En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn mond
geworpen had.
Net als de aarde vroeger geopend werd en Korach, Datan en Abiram verzwolg (Nm16:28-33;
26:10; Dt11:6; Ps106:17) zal dat opnieuw gebeuren met de ‘rivier’ die uit de mond van de draak
kwam.

(17)

En de draak werd toornig op de vrouw en hij ging weg om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, hen die
de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben;
Ouweneel en Scott denken bij de ‘overigen’ aan de trouwe overrest die niet uit Jeruzalem
gevlucht is (zoals de vrouw) en dus niet de opdracht van de Heer Jezus om te vluchtten heeft
opgevolgd (Mt24:15-16).32 Maar bij die uitleg heeft de moeilijkheid dat juist deze overige wel ‘de
geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben’. We kunnen daarom het beste hier
met Homcy en Thomas denken aan de 144.000 die verzegeld werden.33

(18)

en hij ging op het zand van de zee staan.
De draak ging ‘op het zand van de zee staan’ om te kijken naar de opkomst van het beest uit de
zee en om het grote macht te geven (Op13:1).

4

Vragen
1. Welke parallellen zijn er tussen dit gedeelte en de uittocht van het volk Israël uit Egypte?
2. Welke overeenkomsten bestaan er tussen Op12:10 en Op11:15-19?

32 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 339; W. Scott, Exposition of the Revelation of Jesus Christ,
(London:Pickering and Inglis, 1920). Contra: J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966), 196.
33 S.L. Homcy, ‘“To Him Who Overcomes”: A Fresh Look at What “Victory” Means for the Believer According to the Book of
Revelation,’ Journal of the Evangelical Theological Society 38:2 (jun. 1995): 193-201; R.L. Thomas, Revelation 8-22: An
Exegetical Commentary, (Chicago:Moody, 1995), 142.
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13:1-18 – Intermezzo:
Twee beesten: uit de zee, uit de aarde
1

Vertaling

(1) En ik zag uit de zee een beest opstijgen, dat tien horens en zeven koppen had en op zijn horens tien diademen en op
zijn koppen namen van lastering. (2) En het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk, en zijn poten waren als die
van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. (3)
En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslacht, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de hele aarde ging met
verwondering het beest achterna. (4) En zij aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven, en zij
aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren? (5) En hem werd een mond
gegeven die grote dingen en lasteringen sprak; en hem werd gezag gegeven om te handelen, tweeenveertig maanden. (6) En
hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel: hen die in de hemel wonen.
(7) En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen; en hem werd gezag gegeven over elk
geslacht en volk en taal en natie. (8) En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, ieder wiens naam, van de
grondlegging van de wereld af, niet geschreven staat in het boek van het leven van het Lam dat geslacht is. (9) Als iemand
een oor heeft, laat hij horen. (10) Staat iemand gevangenschap te wachten, dan gaat hij ook in gevangenschap; is iemand
de dood door het zwaard bezworen, dan sterft hij ook de dood door het zwaard. Hier is de volharding en het geloof van de
heiligen. (11) En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde; en het had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het
sprak als de draak. (12) En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat
de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was. (13) En het doet grote
tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. (14) En het
misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het
zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld
moesten maken. (15) En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest
ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. (16) En het
maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op
hun rechterhand of op hun voorhoofd; (17) en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam
van het beest of het getal van zijn naam. (18) Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest
berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
13:10 ● Jr15:2; 43:11.

2

Tekstvarianten

10

(1) ‘Als iemand in gevangenschap, in gevangenschap hij gaat’, (Gr. ει τις εις αιχμαλωσιαν, εις αιχμαλωσιαν υπαγει [A]) // (2)
‘Als hij in gevangenschap is, gaat hij in gevangenschap’, (Gr. ει τις εχει αιχμαλωσιαν, εις αιχμαλωσιαν υπαγει [051*,
MTKoine]) // (3) ‘als iemand in gevangenschap gaat, gaat hij in gevangenschap’, (Gr. ει τις εις αιχμαλωσιαν απαγει, εις
αιχμαλωσιαν υπαγει [616, 1828, 1854, 1862, 1888, 2322]) // (4) ‘als iemand in gevangenschap gaat’, (Gr. ει τις εις αιχμαλωσιαν
[P47, א, C, 051, MTAndreas]). De Griekse varianten hebben veel vertalers en uitleggers voor een moeilijk vraagstuk geplaatst.
Variant (4), die de woorden ‘in gevangenschap hij gaat’ weglaat is waarschijnlijk ontstaan door hetzelfde einde van beide
zinsdelen (homoioteleuton). De toevoeging van het woord ‘gaat’ bij variant (3) is te wijten aan een verhelderende toevoeging.
Op dezelfde manier lezen sommige handschriften ‘gevangenschap’ als werkwoord (94, 104, 459, 2019). Variant (2) leest ‘is
hij’ (Gr. echei, εχει) in plaats van ‘naar’ of ‘in’ (Gr. eis, εις) door slordigheid. Het beste kunnen we voor deze variant codex
Alexandrinus volgen. Het eerste gedeelte van het vers is dan een bemoediging om te lijden.
‘Als iemand door het zwaard wordt gedood, door het zwaard wordt gedood’, (Gr. ει τις μαχαιρη αποκτανθηναι αυτον εν
μαχαιρη αποκτανθηναι [A]) // ‘Als iemand door het zwaard doodt, dan moet hij door het zwaard worden gedood’ (Gr. ει τις
μαχαιρη αποκτενει, δει εν μαχαιρη αποκτανθηναι [P47, C, 051*, 2329, 2351, MTAndreas]): Opnieuw is een goede vertaling
moeilijk. De tweede variant is misschien ontstaan door harmonisatie met Mt26:52: ‘Allen, die naar het zwaard grijpen, zullen
door het zwaard omkomen’ (Gr. παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρη απολουνται, waarschijlijk een literaire vertaling
van het Hebreeuwse )א‹ש…ר ̂בח…ר…רב ל•מות הות ̂בח…ר…ב ל•מות. In dat geval gaat het om een vergelding (lex talionis; vgl. Gn9:6; Mt5:38;
26:52; Rm12:9; Gl6:7). Het is dan een vermaning of belofte aan de heiligen. In het eerste geval is het een waarschuwing voor
geweld. Dit laatste past goed bij de conclusie van het vers: ‘Hier is de volharding en het geloof van de heiligen’. Opnieuw
verdient codex Alexandrinus onze voorkeur.

10

Raymond R. Hausoul (maart 2008)
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Commentaar

En ik zag uit de zee een beest opstijgen, dat tien horens en zeven koppen had en op zijn horens tien diademen en op zijn
koppen namen van lastering.
Johannes ziet vervolgens een beest uit
de zee opstijgen. De zee is de Middellandse
Zee, waaruit Johannes in zijn profetie dit
beest naar boven ziet komen (vgl. Dn7:2).
De strijd tussen de draak en de vrouw
(Op12) wordt in dit hoofdstuk voortgezet in
de strijd tussen het beest, dat van de draak
macht heeft gekregen, en het nageslacht van
de vrouw. De ‘zee’ is in de profetie vaak
een beeld van de volkeren (Js17:12-13;
Dn7:2).1 Op17:15 lijkt dit te bevestigen: ‘En
hij zei tot mij: ‘de wateren die u hebt
gezien, waarop de hoer zit, zijn volken en
menigten en naties en talen.’ Voor de
volkeren zal het zo uitzien alsof het beest
uit de ‘zee’ komt, maar Op17:8 maakt ons
duidelijk dat het beest werkelijk uit de
afgrond komt: ‘Het beest dat u gezien hebt,
was en is niet en zal uit de afgrond
Fig. 29: Het beest uit de zee
opstijgen en ten verderve gaan; en zij die op
de aarde wonen, van wie de naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven is in het
boek van het leven, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat het was en niet is en zal zijn.’
In Op13:11 vinden daarbij nog een tweede beest dat uit de aarde komt. Johannes beschrijft hen als
beest die hun gezicht alleen op de aarde richten en geen rekening houden met de levende God. Welk
geschikter zinnebeeld is er om de verborgenheid van de ongerechtigheid af te beelden.
Deze twee beesten zullen het volk Israël verleiden in de grote verdrukking en het proberen af te
keren van de enige en ware God. We kunnen denken aan het voorbeeld van de ‘antichrist’ Herodus
en de ‘Romeinse keizer’ die Herodus macht gaf. Zowel het eerste als het tweede beest wijzen op
bepaalde personen. Ze worden immers volgens Op19:20 levend geworpen in de poel van vuur (vgl.
Dn2). Dit beest is dus een machtige persoon die uit de volkeren zal komen. Veel uitleggers zien in
dit beest dezelfde persoon als het kleine hoorn in Dn7:8 en denken dat het zal verschijnen uit het
herstelde ‘Romeinse Rijk’ en een politieke heerser zal zijn (vgl. Dn9:24-26).2
Als we de beschrijving van het beest bekijken lijkt dit veel meer op een monster (vgl. vs2). Het
heeft zeven hoofden en tien horens, net zoals de draak zeven hoofden en tien horens heeft (Op12:3).
De zeven hoofden lijken op wijsheid te wijzen, terwijl de tien horens op macht wijzen (Dn7:7-8;
Op13:3). In Op17:9-10 worden de zeven hoofden verder uitgelegd als zeven bergen en zeven
koningen: ‘Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de
vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn gevallen, de ene is er, de andere is nog niet
1
2

H.B. Swete, The Apocalypse of St. John, (London:Macmillan and Co., 1907), 158; R.H. Mounce, The Book of Revelation,
(NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 249-50; L. Morris, The Revelation of St. John, (TNTC; Grand Rapids:Eerdmans,
1984), 165.
R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 349; W.J. Ouweneel, Das Buch der
Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 342, 347. Contra: J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966),
200; H.B. Swete, The Apocalypse of St. John, (London:Macmillan and Co., 1907), 161; W. Lee, ‘The Revelation of St. John,’
The Holy Bible, red. F.C. Cook, Vol. IV, (London:Murray, 1881), 689-90; A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand
Rapids:Zondervan, 1981), 521; R.L. Thomas, Revelation 8-22: An Exegetical Commentary, (Chicago:Moody, 1995), 153; I.T.
Beckwith, The Apocalypse of John, (New York:Macmillan, 1922), 636. G.K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on
the Greek Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999), 682.
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gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven.’ De draak had de diademen op zijn
kop, terwijl het beest ze op de horens draagt. Daarbij is het opvallend dat de draak zeven koninklijke
diademen had, terwijl dit beest tien koninklijke diademen heeft. Er lijken drie diademen te zijn
bijgekomen. De diademen zijn geplaatst op de horens om te wijzen op de brute kracht waarmee het
beest zich zal openbaren.3
In de grote verdrukking zullen tien volkeren in het nabije oosten onder het heerschappij van dit
beest staan. Concreet denken sommige uitleggers aan de tien volkeren die in Ps83 worden
genoemd: Edom, Ismaël, Moab, Hagarenen, Gebal, Ammon, Amalek, Tyrus, Assur, Midjan.
3.1

Excursus: Overeenkomsten van het eerste beest (Op13), met de man der goddeloosheid (2Th2)

Beide krijgen hun macht van de satan

Op13:2

2Th2:9

De hele wereld verwonderd zich over beide

Op13:2

2Th2:11-12

Beide worden aanbaden

Op13:4

2Th2:4

Beide lasteren tegen God en Zijn heiligen

Op13:5

2Th2:4

Beide vechten tegen Gods heiligen

Op13:7

2Th2:4

3.2

Excursus: De antichrist

Antichrist betekent 'tegenstander van Christus' of 'in plaats van Christus' oftewel
'pseudochristus' (Mt24:24). De antichrist heeft zodoende als enige plan om de heerlijkheid van de
Heer Jezus weg te nemen om die op zichzelf te laten schijnen. Deze benaming vinden we alleen in
de eerste en tweede brief van Johannes (1Jh2:18(2x),22; 4:3; 2Jh1:7). Het is daarbij opvallend dat
de term niet voorkomt in het boek Openbaring. Ook in de latere geschriften van de kerkvaders
wordt de benaming zelden gebruikt.4 Daartegen staat de term in de huidige christelijke literatuur
vaak in de belangstelling.
Johannes
zegt
ons
daarbij
het
volgende
over
de
antichrist:
● Er zijn vele anti-christussen gekomen, maar er komt in dit laatste uur de antichrist (1Jh2:18),
●
De anti-christussen zijn uitgaan van de gelovigen, maar waren niet gelovig (1Jh2:19),
●
De antichrist loochent de Vader en de Zoon (1Jh2:22),
● De antichrist belijdt niet dat de Heer Jezus Christus in het vlees gekomen is (1Jh4:3; 2Jh1:7).
De geest van de antichrist onderscheid dus de historische mens Jezus van de Christus. Deze
dwaalleer kwam vooral op in de tijd van de gnostiek. Zo beweerde Cerinthus dat Jezus de zoon was
van Jozef en Maria, met wie zich bij Zijn doop de hemelse Aeon Christus verenigd had, die Hem
later, bij Zijn lijden en sterven, weer verliet. Deze dwalingen waren de voorbode van de komst van
de
antichrist
(1Jh2:18).
We vinden echter ook al verwijzingen naar een antichrist in de Joodse literatuur zo noemden de
Rabbijnen de antichrist Armillus dat het Griekse woord voor Bileam is of van Armilla (keizer
Caligula). Hierbij werd vooral gedacht aan voorbeelden uit het Oude Testament zoals Bileam,
Goliath, Antiochus Epiphanes.
(2)

En het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk, en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil als de muil
van een leeuw. En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag.
Dit ene dier verenigt in zich al de trekken van de drie dieren uit het visioen van Daniël; de
Griekse snelheid en ‘wijsheid’, de Perzische macht en kracht en de Babylonische absolute
autocratie zullen in dit beest verbonden zijn.5 Elk rijk heeft de vorige rijken overwonnen en in zich
opgenomen.
3
4
5

R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 250.
Polycarpus, Letter to the Philippians §7.
W.R. Newell, The Book of the Revelation, (Chicago:Moody, 1935), 184.
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De volgorde is hier echter precies andersom als bij Daniël (Dn7:4-6).6 Dat is vrij logisch want
Daniël zag vooruit in de toekomst, terwijl Johannes terug zag. Het beest kreeg van de draak macht,
zijn troon en groot gezag. Dat is opvallend als we beseffen dat het God was geweest die de
Babyloniers, Meden, Perzen en Grieken van tevoren de macht had gegeven. Nog nooit heeft de
satan een menselijk rijk zijn macht gegeven, maar hier zal hij het doen.7
(3)

En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslacht, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de hele aarde ging met
verwondering het beest achterna.
Het beest verschijnt met een van zijn koppen als tot dood geslacht. Het woord ‘wond’ betekent
in het Grieks eigenlijk ‘plaag’. Ouweneel denkt dan ook hier aan een oordeel van God dat over het
beest is gekomen.8 Doordat het beest genezen werd van zijn dodelijke wond, mogen we hier een
parallel zien met het Lam dat als ‘geslacht’ (zelfde woord als hier!) in het boek Openbaring wordt
voorgesteld (Op5:6,9,12; 13:8). Er zijn nog meer overeenkomsten. Net als het Lam draagt het beest
een zwaard (Op13:10; 19:15), hebben beiden volgelingen die hun naam op het voorhoofd dragen
(Op13:16; 14:1), hebben beide veel horens (Op5:6; 13:19) en ontvangen beiden macht over iedere
stam, taal, volk en natie (Op13:7; 17:12; vgl. 1:5; 7:9).9
De dodelijke wonde van deze kop werd echter genezen. Het beest zou werkelijk dood gaan en
weer levend worden (Op11:7; 17:8).10 Met dit wordt de opstanding door de satan nagemaakt. Alleen
gebeurt dat niet met zonde-vergeving, maar met zonde-verkrijging voor degenen die eraan deel
hebben en er zich niet van bekeren.
Toch zorgt dit spektakel ervoor de de gehele aarde het beest met verwondering achterna loopt.
In het boek Openbaring lezen we vier keer over een zich verwonderen met betrekking tot de
vreselijke eindtijd. De vier keer hebben betrekking op het beest (13:3; 17:8) en op de hoer Babylon
(17:6-7).

(4)

En zij aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven, en zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is
aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren?
Deze draak is niemand anders, als de satan zelf (Op12:9). Ze wordt meteen in verbinding
gebracht met het beest uit de zee. Met de woorden van de ‘draak’, de duivel, treedt hij op als
propagandist van de staatsalmacht.
In de tijd waarin de Godsvrucht bijna verdwenen is, zullen ze het beest aanbidden. Doordat het
beest gezag van de draak had ontvangen, aanbaden de mensen de draak en het beest. Ze zeiden:
‘wie is gelijk aan dit beest?’ Zo werd de lofprijs die alleen God toe komt nageaapt (Ex15:11;
Ps40:6; 71:19).

(5)

En hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak; en hem werd gezag gegeven om te handelen,
tweeenveertig maanden.
Ook de vijand heeft geen recht en geen kracht in zich zelf. God heeft ook hem geschapen.
Daarom is hij ook onderworpen aan God en moet hem alles ‘gegeven’ worden. Hij ontvangt een
mond die grote dingen en lastering spreekt. Hij zegt bijvoorbeeld dat God dood is. ‘Wat is nu een
opstanding zal hij zeggen, wie heeft het gezien?’
Ook ontvangt het beest gezag om te handelen en de koers te bepalen gedurende tweeënveertig
maanden. Dit is dezelfde periode die we in Op11:2-3 en 12:6,14 vinden. God heeft hun dagen
geteld; die zullen eindigen. Maar zijn koninkrijk zal tot in alle eeuwigheid bestaan.

6
7

Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 128.
B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 110; W.J. Ouweneel,
Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 421.
8 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 348.
9 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 346-347.
10 G.H. Harris, ‘The Wound of the Beast in the Tribulation,’ Bibliotheca Sacra 156:624 (oct-dec. 1999): 459-468.
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Welk een contrast vormt dit beest met de Heer Jezus! Hij sprak geen woorden tegen de
Allerhoogste, maar sprak over Hem (Jh1:18; 7:17). Hij verkondigde wat Hij had gehoord en
getuigde van wat Hij had gezien (Jh3:11,32; 8:38). ‘Zijn woorden waren vriendelijk en zijn stem
was altijd zoet’ (Hl2:14). Wat hebben mensen ademloos naar Hem geluisterd en van Hem genoten!
Hun harten waren brandende in hen, toen Hij de Schriften opende (Jh7:15; vgl. Lk4:22; Jh7:15).
Woorden van genade kwamen over zijn lippen in de synagoge van Nazareth (Jh1:14; vgl. Jr1:9).
(6)

En hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel: hen die in de hemel
wonen.
Sommige uitleggers denken dat hiermee een gebied bedoeld is waar de gelovige overrest zich
verschuild, en waar de vijanden van Israël niet kunnen binnendringen. De overrest in de woestijn
wordt overschaduwd door de kracht van God. Daarintegen denken andere uitleggers bij het
tabernakel eerder aan de gemeente aangezien het woordje 'en' niet te vinden is in de meeste
handschriften.

(7)

En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen; en hem werd gezag gegeven over elk geslacht
en volk en taal en natie.
De vijand vecht tegen drie dingen: Gods persoon, Gods volk en Gods plaats. Satan haat de
plaats waar Gods wil gebeurd. Hij haat de heerlijkheid die de gelovigen straks zullen genieten in de
eeuwigheid en hij doet er alles voor om dat thema zo min mogelijk onder de aandacht te brengen.11
Het gaat verder heftig tekeer tegen degene die God vrezen en op aarde wonen. Een voorbeeld
daarvan zagen we reeds in Op12. De heiligen zijn mensen die God toebehoren. Het is in de eerste
plaats geen kwaliteitsanalyse, maar een eigendom-etiketje.
Hoe opvallend is het contrast tussen de satan en de Heer Jezus. De Heer richt de heiligen niet te
gronde (Js42:3). Integendeel, Hij richt de gekrenkte op en zoekt hetgeen verloren is (Mt8:11;
Lk19:10). Hij heeft gezegd: ‘Komt tot Mij en Ik zal u rust geven’ (Mt11:28). Onze Heiland is de
ware barmhartige Samaritaan en Hij verzorgt de wonden (Lk10:33).

(8)

En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, ieder wiens naam, van de grondlegging van de wereld af, niet
geschreven staat in het boek van het leven van het Lam dat geslacht is.
Het boek van het leven van het Lam dat geslacht is verwijst naar degene die in het boek van het
Lam geschreven zijn (Op17:8). De namen van de gemeente zijn eveneens in het boek van het Lam
geschreven, maar niet vanaf de grondlegging van de wereld, maar ‘voor de grondlegging van de
wereld’ (Ef1:4). Hier wordt opnieuw duidelijk dat de grote verdrukking geen betrekking blijkt te
hebben op de gemeente. De uitdrukking ‘die op de aarde wonen’ verwijst naar de mensen die de
aarde als hun thuis zien en er zich afhankelijk van maken (vgl. comm. 8:13).

(9)

Als iemand een oor heeft, laat hij horen.
Opnieuw vinden we – net als in het vorige vers – een verwijzing ernaar dat de gemeente
waarschijnlijk niet meer op aarde is in deze tijd. De reden daarvoor is dat de toevoeging ‘wat de
Geest aan de gemeente zegt’ hier afwezig is na de woorden ‘Als iemand een oor heeft, laat hij
horen.’. Dat is merkwaardig als we ons realiseren dat deze toevoeging wel gedaan werd in Op2-3.
‘Vraag toch eerst het Woord van Jahweh’ (1Kn22:5). Dat is een vraag, maar hier is het een
oproep die wij onszelf ook vaker zouden moeten stellen. Wat wil de Here dat ik doen zal? We
maken plannen, bepalen en besteden. En dan zeggen we, als dat allemaal geregeld is: ‘Zo de Heer
wil.’

11 C.S. Lewis, The Silver Chair, (New York:Collier, 1970), 151-61.
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(10)

Staat iemand gevangenschap te wachten, dan gaat hij ook in gevangenschap; is iemand de dood door het zwaard
bezworen, dan sterft hij ook de dood door het zwaard. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.
(13:10) Dit vers geeft tekstkritisch enkele moeilijkheden (zie tekst.var.).

(11)

En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde; en het had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de
draak.
In dit vers ontmoeten we het tweede beest. Dit beest komt niet uit de wateren, maar uit de
aarde. Hij heeft een betere ondergrond om uit voort te komen. De situatie waaruit hij geboren wordt
zal stabieler zijn dan de situatie bij het eerste beest. We moeten niet vergeten, dat de ‘aarde’
normaal in de profetie verwijst naar het land Israël.12 Daarom denken uitleggers dat dit dier dezelfde
persoon is als de man van de goddeloosheid in 2Th2. In het boek Openbaring wordt dit beest ook
nog aangeduid als ‘de valse profeet’ (Op16:13; 19:20; 20:10). Het gaat om een profeet die door
wondertekens wil bewijzen dat hij de ware Messias is.13 Ook de Heer Jezus en Daniël spreken over
deze persoon (Dn11:36-37; Jh5:43). Alle uitleggers zien in hem een verwijzing naar een grote
bedrieger die door religieuze show de mensen zal verleiden.
Dit tweede beest ‘had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak’. Ook
al heeft het tweede dier horens zoals het Lam, toch heeft het maar twee horens en geen zeven. De
slang deed zich heel lieflijk voor, toen hij tegen Eva sprak. Maar zijn taal was echt duivels. 14 Hij is
scherpzinnig, sluw en bedrieglijk (Gn3:1; 49:17; 2Ko11:3)

(12)

En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en zij die erop
wonen, het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was.
Het tweede beest ‘oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid en het
maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden van wie de dodelijke wond
genezen was’. Acht keer vinden we in dit hoofdstuk dat het tweede beest iets
‘maakt’ (Op13:12-14[ieder vers 2x],15-16). Het maakt hier dat de aarde en zij die erop wonen het
eerste beest aanbidden. Dit beest imiteert de heilige Geest en laat de mensen het eerste beest
aanbidden. Dat zal echter enkel lukken bij de mensen die op aarde wonen en de aarde als hun thuis
en doel zien (vgl. comm. 8:13).

(13)

En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.
God veroorlooft soms zijn vijanden dingen te doen, die zeer wonderbaar schijnen en waardoor
onwetenden bedrogen worden. We zien dat bijvoorbeeld al bij de tovenaars in Egypte. Dit tweede
beest laat vuur uit de hemel afkomen op aarde en lijkt daardoor op Elia die dat ook deed om te
tonen dat hij de ware God diende. Maar deze valse profeet, dit beest doet het niet voor God, maar
voor eigen aanzien bij de mensen (1Kn18:38).
Doordat het eerste dier geneest van zijn dodelijke wond en het tweede beest vuur uit de hemel
laat komen, kunnen we hier terugdenken aan de twee getuigen uit Op11 (vgl. 11:5,7,11). De twee
getuigen staan echter voor de Heer van de aarde (Op11:4), maar de twee beesten handelen door en
voor de draak. God en satan hebben hun werktuigen op aarde. De werktuigen van satan lijken te
winnen, maar God zal straks het laatste woord hebben.

(14)

En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het
beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer
leefde, een beeld moesten maken.
Op acht plaatsen in het boek Openbaring lezen we over dit ‘beeld van het beest’ (Op13:15;
14:9,11; 15:2; 16.2; 19:20; 20:4). Het beeld wordt gemaakt ter ere van het eerste beest en is ook een
12 Contra: J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966), 205.
13 M. Stuart, A Commentary on the Apocalypse, (Edinburgh:Macmachlan, 1847), 646; W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung,
(Bielefeld:CLV, 1997), 355.
14 Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 131.
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afbeelding van dat beest. Het is de ‘gruwel van de verwoesting’ waarover de profeet Daniël en de
Heer Jezus al spraken (Dn9:27; 12:11; Mt24:15). Ouweneel gaat ervan uit dat dit beeld overal in het
Romeinse Rijk zal worden verspreid en de mensen verplicht zullen worden om zich voor de macht
ervan te buigen.15
Opnieuw ontdekken we hier een contrast tussen het beest en de Heer. De Heer Jezus heeft het
heiligdom niet ontheiligd (Ps89:34), Hij heeft destijds de tempel schoongeveegd omdat die een
rovershol geworden was (Jh2:15). De ijver voor Gods huis verteerde Hem (Ps69:9). Het is het
verlangen van de Heer Jezus dat Gods Huis een plaats is waar Hij kan wonen en waar Gods eer
wordt gehoord en gezien (Jh2:16).
(15)

En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en
maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden.
Dat afgodenbeelden spreken is nog nooit voorgekomen (Ps115:3,5,7). Wel werd er veel over
gesproken in de literatuur van de oudheid.16 De satan zal dit kunnen doen in deze vreselijke tijd. De
reden waardoor wordt van tevoren genoemd: ‘Het beeld krijgt een geest’, dit is een groot verschil
met de afgodenbeelden waarin geen geest gegeven is (Ps115:17). Maar het kan het beeld alleen
adem schenken en geen leven. Het schenken van het leven ligt niet in de macht van de satan, maar
enkel in de macht van God.
De satan verlangt naar aanbidding. Hij doet er dan ook alles aan om de mensen ervan weg te
houden om God te aanbidden. Het enige wat hij wil is dat de mensen hem aanbidden (Mt4:9;
Op9:20; 13:4,8,15; 14:11; 19:20). De discipelen van de Heer Jezus verkiezen echter om eerder te
sterven dan om het beest te aanbidden. Veel van de mensen die weigeren om het beeld te
aanbidden, zullen gedood worden. Sommige van deze aanbidders zullen in leven blijven, waaronder
de 144.000 Israëlieten die verzegeld werden en de ontelbare menigte (zie Op7).

(16)

En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken
geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd;
Het tweede beest zal de mensen een merkteken geven, het zal ze verzegelen voor de satan. Net
zoals de heilige Geest de christenen tegenwoordig zal verzegelen voor de Heer Jezus (Ef4.30).
Want de rechterhand en het hoofd kun je moeilijk verbergen (Gn4:15; Ex13:9; Js49:16). Het woord
dat hier voor ‘merkteken’ gebruikt wordt, is hetzelfde als dat waarmee we de afdruk van een
stempel of een brandteken beschrijven (vgl. Hd17:29). Zulk een brandteken ontvingen vroeger de
slaven.17 Hier zijn het de navolgers van het beest; de kleinen en groten in status (niet kinderen en
volwassenen! vgl. Op11:18; 19:5,18; 20:12), de rijken en de armen, de vrijen en de slaven zullen
het dragen op hun rechterhand of op voorhoofd. De knechten van God dragen het zegel van God op
hun voorhoofd (Op7:3; 9:4), maar de onderdanen van het beest hebben het merkteken van het beest
op hun voorhoofd (Op13:16; 14:9; 20:4).
God had in het Oude Testament het volk aangeraden om zich een teken op de hand of om het
hoofd te binden om Zijn wijsheden te bewaren en zich eraan te herinneren (Dt6:5-6,8).18 Hier
gebruikt het beest dit echter om Zijn dwalingen aan de mensen verder te geven, zodat ze alleen nog
maar aan het beest denken.

(17)

en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam.
Men zegt dat paus Martin V, in zijn bul op het concilie te Constanz, aan de RoomseKatholieken verbood om een ketter te veroorloven in hun land te wonen, geldzaken te doen, handel
15 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 356.
16 R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 261; R.H. Charles, A Critical and Exegetical
Commentary on the Revelation of St. John, Vol. I, (ICC; Edinburgh:T & T Clark, 1920), 361, G.K. Beale, The Book of
Revelation: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999), 711.
17 Plutarch, Pericles 26; Herodotus, Histories VII.233.
18 Vgl. L. Morris, The Revelation of St. John, (TNTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1984), 172-73.
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te drijven of een burgerlijke positie uit te voeren. Eveneens kunnen we hier denken aan de Joden in
de tweede wereldoorlog.
(18)

Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en
zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
De heilige Geest is het totaal onbelangrijk hoe dit beest heet, het is niet dan een nummer, en
zelfs daarover zegt de Bijbel weinig. We vinden hier het zeer bekende nummer 666. Oude
vertalingen in de tijd van Eusebius (325-340n.Chr.) vertalen hier ‘616’ in plaats van ‘666’. Dit
waarschijnlijk om de uitleg dat hiermee keizer Nero bedoeld wordt. Keizer Nero heeft namelijk de
Latijnse getalwaarde 616.
Volgens deze uitleg, heeft deze profetie dan al plaatsgevonden. De vraag die we ons bij deze
uitleg mogen stellen is: ‘Hoe zit het dan met de andere profetieën in Openbaring? Die zijn niet
uitgekomen, terwijl het beest al gestorven is, alhoewel het trouwens levend in de poel van het vuur
gegooid zou worden (Op 19:20)?’ Eveneens zouden we volgens deze theorie al in het vrederijk
leven, waarvan weinig te zien is.
3.3

Excursus: Verklaringen voor het getal 666

Aangezien de Bijbel aanspoort om met het getal 666 aan het rekenen te gaan (Op13:18; 15:2),
zijn er velen verklaringen geweest voor dit getal. De interessantste van deze verklaringen willen we
hier in het kort noemen.
Het berekenen van getalswaarden en uitzoeken van de betekenis daarvan noemen de rabbijnen
gematria. De basis hiervoor vormt het alfabet. Omdat men in de Oudheid nog geen aparte tekens
voor de getallen had, werden hiervoor eveneens de letters gebruikt. Daardoor heeft iedere letter in
het alfabet een getalwaarde. Hoewel hierin weer verschillende visie bestaan (heeft de ‘k'
bijvoorbeeld de waarde 11 of 20?), volgen we hier het standaard gebruik van de getalwaarde.
3.3.a

De Griekse getalwaarde

Letter

Naam

Getal

Letter

Naam

Getal

Letter

Naam

Getal

A/a

Alfa

1

Ii

Iota

10

Rr

Rho

100

Bb

Bêta

2

Kk

Kappa

20

Ssv

Sigma

200

Gg

Gamma

3

Ll

Labda

30

Tt

Tau

300

Dd

Delta

4

Mm

Mu

40

Uu

Upsilon

400

Ee

Epsilon

5

Nn

Nu

50

Ff

Fi

500

Zz

Dzêta

7

Xx

Ksi

60

Cc

Chi

600

Hh

Êta

8

Oo

Omikron

70

Yy

Psi

700

Qq

Thêta

9

Pp

Pi

80

Ww

Omega

800

3.3.b

De Hebreeuwse getalwaarden

Letter

Naam

Getal

Letter

Naam

Getal

Letter

Naam

Getal

)

’Ālef

1

x

Cheth

8

s

Sameh

60

b b@

Bēt

2

+

Teth

9

(

Ayin

70

g g%

Gímel

3

y

Yod

10

p p% P

Pe

80, 800

d d@

Dāleth

4

k k@ K;

Kaph

20, 500

cC

Tsadeh

90. 900

h

Hē

5

l

Lamed

30

q

Qoph

100

w

Wāw

6

mM

Mem

40, 600

r

Resch

200

z

Záyin

7

nN

Nun

50, 700

#$ #&

Sin

300
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3.3.c

Taw

400

De Latijnse getalwaarden

Letter

Naam

Getal

Letter

Naam

Getal

I

Unus

1

C

Centum

100

V

Guinque

5

D

Guinqenti

500

X

Decem

10

M

Mile

1000

L

Guinquaginta

50

3.3.d Symbolische verklaringen
(1) Sommige handschriften (bijv. TR) vertalen 666 met drie letters, waarvan de getalwaarde 666
is, namelijk ch-x-s (χξς). De eerste en de derde letter zij de begin- en eindletters van Christus
(Χριστος); de middelste letter heeft in het Grieks de vorm van een slang en kan een
verwijzing naar de slang satan zijn. Van buiten ziet het dier uit als een lam (Christus), maar
van binnen is het satanisch;19
(2) De getalwaarde van de Griekse naam Iésous (‘Jezus’, Ιησους) is 888
(10+8+200+70+400+200) en vormt een opmerkelijk contrast met het getal 666. 20 Terwijl 6
het getal van een mens is in de Bijbelse gematria is de 8 het getal van een nieuw begin.
Ouweneel wijst op de 8 als grondgetal van de namen van Jezus Christus: Iésous (888 = 8 x
111); Christos (1480 = 8 x 185); Kyrios (‘Heer’, 800 = 8 x 100); Kyrios hémoon (‘onze
Heer’, 1768 = 8 x 13 x 17); Sootér (‘Verlosser’, 1408 = 82 x 22); en Messias (656 = 8 x
82);21
(3) In het Latijn wordt 666 als DCLXVI geschreven (de eerste zes Romeinse getallen achter
elkaar).
3.3.e
(1)
(2)
(3)

Verklaringen vanuit de getalwaarde van namen
Irenaeus wees bij het Griekse Latinus (bet. ‘Romein’ of ‘Latijns’) op de getalwaarde 666;22
‘Caesar Neron’ heeft in het Hebreeuws ( )קשר נרוןde getalwaarde 666.
‘Luther’ heeft in het Hebreeuws de getalwaarde 666.

3.3.f Verklaringen vanuit parallellen van 666 in de Bijbel
(1) Farao had 600 strijdwagens (Ex14:7), Goliaths speer woog 600 sikkels (1Sm17:7);
(2) Goliath was zes ellen lang (1Sm17:4), zijn speerpunt woog zeshonderd sikkels (1Sm17:7);
(3) Salomo haalde elk jaar 666 stukken goud binnen (1Kn10:14; 2Kr9:13), dit bedrag vormde in
1Kn10 het begin van zijn rijkdom. Dit gegeven is de inleiding op de opmerking dat Salomo
zich ertoe liet verleiden andere goden na te lopen;
(4) De kinderen van Adonikam (bet. ‘mijn heer stond op’) waren met 666 (Ea2:13);
(5) Het beeld dat Nebukadnezar opzette was 60 el hoog en 6 el breed (Dn3:1) en er werden 6
muziekinstrumenten gebruikt (Dn3:5).
3.3.g Verklaringen vanuit de geschiedenis
(1) In het jaar 66n.Chr. brak de Joodse opstand uit en in datzelfde jaar gaf keizer Nero het bevel
tot de veldtocht tegen de Joden en Jeruzalem, die uitgevoerd werd door zijn generaal
Vespasianus met 60.000 man.
19
20
21
22

J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 207.
Sibillinische Orakels 1.324vv.
W.J. Ouweneel, ‘Bijbelse getallen en hun geheimen,’ Bijbel en Wetenschap 221 (aug./sept. 2000): 133.
Irenaeus, Tegen de Ketters, V.26.1; V.30.3.
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3.3.h Wiskundige verklaringen
Het getal 666 is een driehoeksgetal, dat de driehoek van 36 vormt, die weer de driehoek van 8
vormt. Het is dus een driehoek in een driehoek. De driehoek heeft het kenmerk dat hij bestaat uit
evenveel getallen als de som van de onderste rij (36). Het woord ‘beest’ komt
trouwens precies 36 keer in Openbaring voor en staat in contrast met het getal
1 37.
Dat getal speelt in het Oude Testament een opvallende rol en is de basis van de
12
naam Jezus Christus: Iésous (888 =8x111=24x37) en Christos
123
(1480=8x185=40x37).23
1234
In het Oude Testament lezen we dat in het 37ste jaar van zijn ballingschap
12345
Jojachin (111=37x31) begenadigd werd (2Kn25:27). Volgens de Joodse traditie
123456
werd Isaak geofferd toen hij 37 jaar oud was. In het Aramees is ‘God’ Élaha de
1234567
getalwaarde 37 (1+30+5+1). En Dn2:20, het vers waar deze naam in voorkomt,
1
2345678
heeft weer als waarde 1110=37 x 30.
Driehoek van 36
Samen komen we 36 en 37 tegen in het getal 666 (zie voor 36 hierboven en
voor 37=666/18). Ook in de uitspraak ‘Ik ben de Alfa en Omega’ is dat het geval (Op1:8; 21:6;
22:13). Omega staat hier niet uitgeschreven en is als Ω weergegeven. Deze letter heeft net als kyrios
(bet. ‘Heer’) de getalwaarde 800. Alfa (532) en Ω (800) hebben samen de getalswaarde 1332=36 x
37.
Het getal 36 kan tevens weer gezien worden als 62, waarbij 6 in de gematria het getal van de
mens is. Daarnaast is 666 precies de kwadratische som van de eerste zes priemgetallen:
666=22+32+52+72+112+132+172.
3.3.i Mensen die voor de antichrist gehouden werden
In de loop der eeuwen werden er heel wat mensen voor de antichrist gehouden. Ongebreidelde
allegorie zag in de antichrist reeds de Turken, Attila, Dzenghis Khan, Napoleon, Mussolini, Hitler
en Stalin. Luther zag de paus als het beest en de paus schilderde Luther als de antichrist. Hieronder
geef ik een overzicht van de belangrijkste mensen die voor de antichrist werden gehouden.
Antiochius
Epiphanes

Antiochius Epiphanes was in het Oude Testament een voorloper van de antichrist (Dn11). Hij
toont ons veel parallellen met zaken die de antichrist zal doen.

Keizer Nero

Nero vermoorde de christenen en dode zelfs mensen uit zijn eigen familie.

De paus

Bijna ieder paus is voor de antichrist gehouden worden, tegenwoordig is de theorie dat de paus
de antichrist is minder gehoord dan vroeger.

Charlemagne

Charlemagne leefde van 742-814n.Chr. en controleerde centraal Europa. Hij had het verlangen
om het Romeinse Rijk te herbouwen.

Napoleon

Napoleon wilde het Romeinse Rijk herstellen, maar vervolgde hij de christenen niet.

Aleister Crowley

Crowley was een heks in Engeland (1875-1947n.Chr.), sommige Rock’n Roll bands zoals de
Beatles, the Doors en Ozzy Ozbourne verwezen naar haar in hun liederen.

Benito Mussolini

Deze dictator van Italië (1922-1943n.Chr.) was zeer arrogant ondanks zijn militaire zwakheden.
Toch hielden velen hem voor de antichrist, aangezien hij in de hoofdstad van het oude
Romeinse rijk regeerde.

Adolf Hitler

Het zal duidelijk zijn waarom Adolf Hitler voor velen de antichrist was. We hoeven alleen maar
al te kijken naar het aantal Joden dat deze man vermoordde. In principe is hij een voorloper van
de antichrist.

Jozef Stalin

De Russische dictator Stalin wordt verweten de meeste moorden van alle tijden (30 miljoen) op
zijn geweten te hebben. Hij dode zelfs zijn eigen burgers.

Francisco Franco

De Spaanse dictator Franco (1936-1975n.Chr.) werd wegens zijn genealogische connectie voor
de antichrist gehouden.

23 W.J. Ouweneel, ‘Bijbelse getallen en hun geheimen,’ Bijbel en Wetenschap 221 (aug./sept. 2000): 133; W.J. Ouweneel, Das
Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 361.
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John F. Kennedy

Kennedy was de eerste Rooms-Katholieke President van de Verenigde Staten. In 1956 bij de
Democratische vergaderingen ontving hij 666 stemmen. Toen hij doodgeschoten werd in
Dallas, verwachtte sommigen dat hij weer zou opstaan en van zijn dodelijke wond zou genezen
(vlgs. Op13:3).

King Juan Carlos

De Spaanse koning Carlos werd vooral door Charles Taylor als antichist betiteld, vanwege het
feit dat hij de koning van de tiende natie, die bij de EU kwam, was.

Ronald
Reagan

Wilson Reagan werd als antichrist betiteld, omdat hij in drie namen zes letters had.

Saddam Hussein

Vooral vanwege de verbindingen van de antichrist met Babylon (Op17-18; volgens sommigen
het hedendaagse Bagdad) werd Saddam Hussien voor de antichrist gehouden.

Yassir Arafat

Toen Arafat het vredeverbond met Israël in 1993 onderschreef, dachten vele dat de profetie
vervuld was en hij de antichrist was die vrede zou sluiten met het volk Israël voor zeven jaar.

4

Vragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat zijn de overeenkomsten tussen de beesten in Openbaring en Daniël?
Welke parallellen zijn er tussen de twee beesten en de Heer Jezus?
Welke contrasten zijn er tussen de twee beesten en de Heer Jezus?
Welke parallellen zijn er tussen de twee beesten en de twee getuigen?
Wie is in u leven het ‘beest’ dat u van u trouwheid jegens Christus afhoudt?
Welk cijfer zou u zichzelf voor u trouwheid geven?
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14:1-20 – Subintermezzo:
Zeven scènes uit de grote verdrukking
1

Vertaling

2

Structuur

(1) En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met hem honderdvierenveertigduizend, die zijn naam en de naam
van zijn Vader hadden, geschreven op hun voorhoofden. (2) En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele
wateren en als een stem van een zware donderslag. En de stem die ik hoorde, was als van harpspelers die op hun harpen
spelen. (3) En zij zingen als een nieuw lied voor de troon en voor de vier levende wezens en de oudsten; en niemand kon
het lied leren dan de honderdvierenveertigduizend die van de aarde gekocht waren. (4) Dezen zijn het die zich niet met
vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het die het Lam volgen waar het ook heengaat. Dezen zijn
uit de mensen gekocht als eerstelingen voor God en het Lam. (5) En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn
onberispelijk. (6) En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel, die het eeuwig evangelie had, om het te
verkondigen aan hen die op de aarde zitten en aan elke natie en geslacht en taal en volk, (7) en hij zei met luider stem:
Vreest God en geeft Hem heerlijkheid, want het uur van zijn oordeel is gekomen; en aanbidt hem die de hemel en de
aarde en de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. (8) En een andere, een tweede engel volgde en zei: Gevallen, gevallen
is het grote Babylon, dat van de wijn van de grimmigheid van haar hoererij alle naties heeft laten drinken. (9) En een
andere, een derde engel volgde hen en zei met luider stem: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en op zijn voorhoofd
of zijn hand het merkteken ontvangt, (10) die zal ook drinken van de wijn van Gods grimmigheid, die ongemengd is
ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de
heilige engelen en het Lam. (11) En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid; en zij hebben dag en nacht
geen rust, zij die het beest en zijn beeld aanbidden, en ieder die het merkteken van zijn naam ontvangt. (12) Hier is de
volharding van de heiligen die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren. (13) En ik hoorde een stem uit de
hemel zeggen: Schrijf: gelukkig de doden die in de Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun
arbeid; want hun werken volgen hen. (14) En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk zat iemand, de Zoon des
mensen gelijk, die op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel had. (15) En een andere engel
kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem die op de wolk zat: Zend uw sikkel en maai, want het uur om te
maaien is gekomen, want de oogst van de aarde is overrijp geworden. (16) En Hij die op de wolk zat, sloeg zijn sikkel
op de aarde en de aarde werd gemaaid. (17) En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, en ook hij had
een scherpe sikkel. (18) En een andere engel, die macht had over het vuur, kwam uit het altaar; en hij riep met luider
stem tot Hem die de scherpe sikkel had en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde,
want zijn druiven zijn rijp. (19) En de engel sloeg zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijnstok van de aarde en
wierp het in de grote wijnpersbak van de grimmigheid van God. (20) En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en
er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadien ver.

We vinden in dit hoofdstuk zeven belangrijke scènes, die niet perse in een chronologische volgorde hoeven te staan.
Op14:1-7

Op14:8-12

Twee groepen gelovigen op aarde die niet zullen sterven, maar als levenden het vrederijk zullen binnengaan.
Op14:1-5

De gelovige overrest uit Juda, de twee stammen die zich in het land bevinden.

Op14:6-7

Het eeuwige evangelie dat aan alle volkeren verkondigd zal worden.

Twee verschillende groepen goddelozen.
Op14:8

Het grote Babylon die op de aarde aanwezig is.

Op14:9-12

De goddelozen die het beest aanbeden hebben.

Op14:13

De gestorven gelovigen die als martelaren gestorven zijn

Op14:14-19

De wederkomst van Christus

Op14:20

Het oordeel over het kwaad.
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Alblas ziet Op14:6-16:1 als een eenheid, die gevormd wordt door de Mensenzoon die voorafgegaan wordt door drie engelen, en
gevolgd wordt door drie engelen.1

3
(1)

Commentaar

En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met hem honderdvierenveertigduizend, die zijn naam en de naam
van zijn Vader hadden, geschreven op hun voorhoofden.
In het hart van het boek Openbaring staat een prachtig getuigenis opgetekend. Op14 sluit aan
bij Op13, omdat het hier gaat over degenen die niet voor het beest gebogen hebben.2 Opnieuw
wordt deze scène ingeleid met de woorden ‘Ik zag en zie’ (Gr. eidon kai idou; vgl. Op4:1; 6:2,5,8;
7:9; 14:1,14).
De honderdvierenveertigduizend dragen een andere Naam op hun voorhoofden dan zij die
buigen voor de verleiding van de antichrist en de staatsmacht – de Naam van het Lam en zijn
Vader! Zij ontvangen een bijzondere positie – ze zingen een lied dat niemand anders kan zingen.
Het Lam verschijnt hier op de berg Sion, de plaats die God op aarde verkoos (Ps78:68;
Hb12:22).3 Met ‘het Lam’ wordt de Heer Jezus Christus bedoeld. Sion is de roemrijke plaats waar
hij, als grote Koning David, zal regeren (Ps2:6-8; 48:2vv.; Js24:23; Jl2:32; Ob1:17,21; Mi4:2,7vv.;
Zf3.14-17).4 Het is verder de eerste keer dat we het Lam niet op de troon van God zien (vgl. Op5).
Het staat hier in verbinding met de trouwe gelovigen die op aarde zijn. De hitte van de beproeving
zal vooral rond Jeruzalem, de stad Gods, merkbaar zijn (Zc12-14). De antichrist en het eerste beest
zullen daar optreden, evenals de koning van het noorden. Ja, heel de werking van de satan zal daar
merkbaar zijn. Tegenover dat alles zal er toch een getuigend overblijfsel te vinden zijn dat door de
hemel zelf, ondersteund en bekrachtigd wordt. Zij zijn ‘van de aarde gekocht’ (vs3) en worden
duidelijk onderscheiden van ‘hen die op de aarde wonen’.
Er is discussie over de identiteit van de 144.000. Sommigen onderscheiden hen van 144.000 in
Op7. Redenen daarvoor zijn voornamelijk:
(1) Het lidwoord is hier afwezig voor het getal 144.000, terwijl dat niet het geval is in Op7;
(2) De tien stammen van Israël zullen pas in het vrederijk naar het land Israël terugkeren
(Js11:12; Jr3:18: 30:3; 50:4vv.).
Beide argumenten hebben toch zwakheden. Zo kunnen we opmerken:
(1) De afwezigheid van het lidwoord hoeft niet per se te impliceren dat we hier te maken
hebben met een andere groep;
(2) Ondanks de mogelijkheid dat de stammen pas in het vrederijk naar het land Israël kunnen
terugkeren, betekent dat niet dat er nog geen personen uit die stammen in het land zijn.
Integendeel! We ontmoette in het Nieuwe Testament al Anna uit de stam Aser die al
teruggekeerd is naar het land Israël (Lc2:36).
Trouwens, als we hier met een andere groep dan in Op7 te maken zouden hebben, waarom zou
de profeet dan niet eenvoudig het woord ‘andere’ hebben ingevoegd? We gaan er dus vanuit dat
deze groep dezelfde groep is als die we zagen in Op7.
Deze gelovigen hebben niet de naam van het beest, maar de naam van de Vader op hun
voorhoofd geschreven (vgl. Op13:16). Nadat we de invloed van de draak, het beest en de valse
profeet op aarde hebben zagen, zien we wat God voor de zijnen in deze moeilijke en zware tijd
doet. We vinden daarom in Op14 zeven verschillende handelingen.
1
2
3
4

S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 17.
A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981), 537.
W.J. Ouweneel, Der Brief an die Hebräer, (Bielefeld:CLV, 1994), 414ev.
G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans, 1985), 189-90; R.H. Mounce, The Book of
Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 267; G.K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek
Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999), 735; W.R. Newell, The Book of the Revelation, (Chicago:Moody, 1935), 209;
J.V. McGee, Through the Bible with J. Vernon McGee, Vol. V, (Pasadena:Thru the Bible Radio, 1983), 1006.
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(2)

En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele wateren en als een stem van een zware donderslag. En de stem
die ik hoorde, was als van harpspelers die op hun harpen spelen.
Wie zijn deze zangers? Zijn het de 144.000? Waarschijnlijk is dat niet het geval. Wel zullen
alleen de 144.000 dit nieuw lied leren (Op14:3). De personen die hier zingen staan voor de vier
dieren en de ouderlingen (vs3), uit Op5 zouden we kunnen concluderen dat de engelen dit nieuwe
lied aan de 144.000 leren.

(3)

En zij zingen als een nieuw lied voor de troon en voor de vier levende wezens en de oudsten; en niemand kon het lied leren
dan de honderdvierenveertigduizend die van de aarde gekocht waren.
De harpspelers worden in dit vers onderscheiden van de oudsten. Moeten we daaruit
concluderen dat er in de hemel nog andere gelovigen zijn dan enkel de oudsten? Ouweneel denkt
dat deze verzen niet de hemel beschrijven, maar het vrederijk. Deze harpspelers zijn dan de
opgestane gelovigen die uit de grote verdrukking komen.5 Anderen denken dat de 144.000 op aarde
zijn en deze groep in de hemel is.6 Er is dan een rechtstreekse band tussen beide groepen; tussen
hemel en aarde. Het lied dat ze zingen wordt overgenomen door hun lijdende medegelovigen op
aarde. Anderen zien in de harpspelers de engelen.
‘Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de
gesneden beelden. Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij
uitspruiten, doe Ik ze u horen. Zingt de Here een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, gij die
de zee bevaart en haar volheid; gij kustlanden en hun bewoners. Laten de woestijn en haar steden de
stem verheffen, de dorpen waar Kedar woont; laten de rotsbewoners jubelen, laten zij van de top der
bergen juichen. Laten zij de Here eer geven en zijn lof in de kustlanden vermelden. De Here trekt
uit als een held; als een krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet aan, ja
schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn vijanden. Ik heb van oudsher gezwegen, Ik
heb gezwegen en Mij ingehouden; nu zal Ik schreeuwen als een barende vrouw; Ik zal snuiven en
hijgen tegelijk. Ik zal bergen en heuvels verschroeien en al hun gewas zal Ik doen verdorren; Ik zal
rivieren tot land maken en plassen zal Ik doen opdrogen’ (Js42:8-15).

(4)

Dezen zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het die het Lam volgen
waar het ook heengaat. Dezen zijn uit de mensen gekocht als eerstelingen voor God en het Lam.
De uitdrukking dat deze gelovigen zich niet met vrouwen bevlekt hebben en maagd zijn
gebleven hoeven we niet letterlijk opvatten.7 De Bijbel zegt immers nergens dat het zonde is om te
huwen. Normaal betekent ‘maagschap’ dat iemand niet gehuwd is. In deze context is de gedachte
dat deze gelovigen niet gehoereerd hebben met de antichrist en voor zijn eer bogen (Js57:3-4,8; vgl.
2Ko11:2).8 Ze ontvingen niet zijn merkteken en pleegden geen geestelijke hoererij.9 Ze
praktiseerden het Schriftwoord: ‘Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden
aan een man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen’ (2Ko11:2). Deze gelovigen volgen
het Lam waar het ook heengaat. Dat houdt in: zelfs tot in de dood!
‘Dezen zijn uit de mensen gekocht als eerstelingen voor God en het Lam.’ de eerste gelovigen
in een bepaalde gebied worden in het Nieuwe Testament steeds ‘eerstelingen’ genoemd (Rm16:5;
1Ko16:15). Maar het begrip wijst ook op het aan God toegewijde (Ex23:19; Lv2:12,14; 23:10vv,
17).
5
6
7
8
9

W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 368.
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Testament, Vol.IV, (Grand Rapids:Baker, 1980), 685-86; W.R. Newell, The Book of the Revelation, (Chicago:Moody, 1935),
215-16; W.W. Wiersbe, The Bible Exposition Commentary, Vol. II, (Wheaton:Victor Books, 1989), 607.
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(5)

En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn onberispelijk.
In de nieuwheid van het leven wandelen ze onberispelijk. Dit is een kostelijke vrucht van de
heilige Geest. In een tijd waarin wordt gedacht dat men door leugens tegen de tegenstander zou
kunnen winnen, hebben ze zich hier niet aan bezoedeld. Zij zijn onberispelijk in Gods ogen.
Onbesproken kinderen Gods te midden van een krom en verdraaid geslacht (Fp2:15). Er is bij hen
morele voortreffelijkheid te midden in de grootste moeilijkheden. Laten we niet vergeten dat deze
144.000 vroeger zonder Christus leefden. Welk een ommekeer is er bij hun opgetreden!

(6)

En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel, die het eeuwig evangelie had, om het te verkondigen aan
hen die op de aarde zitten en aan elke natie en geslacht en taal en volk,
Het evangelie wordt wereldwijd verkondigd, net zoals in Rome een ‘blijde boodschap’
wereldkundig werd gemaakt op het moment een nieuwe keizer de troon beklom.10 De inhoud van
deze ‘blijde boodschap’ is: ‘Vrees God en geef Hem eer, want het uur van het oordeel nadert en
aanbidt degene die hemel en aarde gemaakt heeft en het meer en de waterbronnen geschapen
heeft’ (Op14:7). Dit is het evangelie dat van het begin van de schepping tot aan het einde van de
schepping blijft bestaan; het mini-evangelie. Maar ‘De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen
God’ (Ps14:1). Het is de boodschap die volgens Ps19 door de hele schepping wordt vertolkt: ‘De
hemelen vertellen Gods eer, het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen [...] hun prediking
gaat uit over de ganse aarde.’ In de eindtijd, waarin zelfs de ‘krachten van de hemelen bewogen
zullen worden’, zal die boodschap op een bijzonder en krachtige manier tot de mensen uitgaan.
In vs6-18 komt zes keer de uitdrukking ‘een andere engel’ voor, in vs8-9 zelfs met de
toevoeging ‘tweede’, ‘derde’, enz. Ouweneel wijst op de mogelijkheid dat deze andere engel
dezelfde is als die we zagen in Op8:3 en 10:1. 11 Daar wijzen sommige commentaren erop dat dit de
Heer Jezus is.

(7)

en hij zei met luider stem: Vreest God en geeft Hem heerlijkheid, want het uur van zijn oordeel is gekomen; en aanbidt
hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen heeft gemaakt.
Terwijl het beest God lastert klinkt het in de hemel ‘vreest God!’12 De opdracht van de engel is
niet de aanmaning tot ‘berouw’ of om ‘dit’ of ‘dat te doen’, maar: ‘Vreest God en geeft Hem eer,
want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de
waterbronnen gemaakt heeft.’ Voordat het het oordeel over de antichrist en zijn volgelingen
losbarst, wordt opnieuw Gods genade aangeboden.

(8)

En een andere, een tweede engel volgde en zei: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de grimmigheid
van haar hoererij alle naties heeft laten drinken.
Sommige vertalingen vertalen hier ‘grote stad’, waarbij de lezer niet medegedeeld wordt dat het
woord ‘stad’ niet in het Grieks voorkomt. We kunnen hier het beste denken aan de gebeurtenissen
waarover we nog zullen lezen in Op17-18.13
Het grote Babylon heeft ‘van de wijn van de grimmigheid en van haar hoererij alle natie laten
drinken.’ Waarschijnlijk wijst ‘de wijn van de grimmigheid’ op Gods oordeel (vgl. Op14:10; 16:19;
19:15) en toorn, terwijl ‘de wijn van de hoererij’ verwijst naar haar schandalen en goddeloosheid.

10
11
12
13
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(9)

En een andere, een derde engel volgde hen en zei met luider stem: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en op zijn
voorhoofd of zijn hand het merkteken ontvangt,
Gelovigen hebben angst, dat ze dit merkteken al onbewust geaccepteerd hebben. Openbaring
maakt echter duidelijk dat dit teken kristalhelder aan de mensen gepresenteerd zal worden. Het zal
dus niet onbewust worden aangebracht.

(10)

die zal ook drinken van de wijn van Gods grimmigheid, die ongemengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn;
en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en het Lam.
Wie de genade van God volkomen consequent afwijst zal zijn ongemengde grimmigheid
ervaren. De tekst laat denken aan: ‘de drinkbeker van zijn toorn’ (Ps75:9; Js51:17,22; Jr25:15vv;
Hb2:16) en ‘het vuur en de zwavel’ (Gn19:24; Ps11:6; Js30:33; 34:8-10; Ez38:22). Hier wordt
hetzelfde woord voor ‘toorn’ gebruikt als in vs8. Wat staan ze tegenover elkaar: de wereld met haar
hartstocht van de hoererij en God met zijn hartstocht van goddelijke toorn.
In de oudheid mengde men wijn steeds – net zoals vandaag nog in het zuiden gebeurt – met
water in de verhouding twee wijn op drie water. Deze wijn wordt ongemengd geschonken. De
mensen die het beest hebben aanbeden zullen ‘gepijnigd worden met vuur en zwavel ten
aanschouwen van de heilige engelen en het Lam.’ Ze zullen zich in de eeuwige kwaad van de
vuurzee bevinden en gefolterd worden zoals zij de gelovigen folterden (Op19:20; 20:10; 21:8).

(11)

En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid; en zij hebben dag en nacht geen rust, zij die het beest en zijn
beeld aanbidden, en ieder die het merkteken van zijn naam ontvangt.
Thomas noemt dit de meest vreselijke scenario van de eeuwige pijning in heel Openbaring.14 De
straf die ze moeten ondergaan is net zo eeuwig als God zelf (Op4:9vv.; 10:6; 15:7), zoals de lofprijs
van God en het Lam (5:13) en zoals de regering van de gelovigen met het Lam (22:5).

(12)

Hier is de volharding van de heiligen die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren.
Het is beter om door het beest gepijnigd te worden dan met hem gepijnigd te worden.

(13)

En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf: gelukkig de doden die in de Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de
Geest, opdat zij rusten van hun arbeid; want hun werken volgen hen.
Voor de vijfde keer klinkt er een stem direct uit de hemel (vgl. Op10:4,8; 11:12; 14.2; 18:4;
21:3). Waarschijnlijk is deze stem dezelfde als die de Geest uit in het tweede deel van dit vers.15
Dan zien we de heilige Geest hier in de hemel, wat overeenkomt met de gedachte dat de heilige
Geest samen met de gemeente opgenomen is (Jh14:15; 1Ko3:16; 2Ts2:1,7).16
Tijdens de Grote Verdrukking zullen er mensen zijn die het merkteken van de antichrist niet
willen aanvaarden. De prijs zal hoog zijn en men zal het waarschijnlijk met de dood moeten
bekopen. Maar straks liggen de beproevingen achter hen en zal God hun werken gedenken; geen
één daarvan zal Hij vergeten.

(14)

En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk zat iemand, de Zoon
des mensen gelijk, die op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn
hand een scherpe sikkel had.
De Heer Jezus verschijnt hier als Mensenzoon met een
gouden kroon op zijn hoofd en in zijn hand een scherpe
sikkel. Dat is heel wat anders dan een doornenkroon.17 Het
is de uitdrukking die we al vonden al het begin van het
boek: ‘en in het midden van de kandelaars iemand, de Zoon
14
15
16
17
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Fig. 30: De Mensenzoon met de sikkel
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des mensen gelijk, bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de borst omgord met een gouden
gordel,’ (Op1:13). Daar wordt de Heer als Rechter tussen de kandelaars gezien. Hier in Op14 is Hij
de Rechter van de aarde. De uitdrukking ‘Zoon des mensen’ wordt vele keren in verband gebracht
met het lijden van Christus en zijn toekomstige heerlijkheid. Op zijn hoofd draagt Hij de gouden
kroon als teken van het koningschap en in zijn hand een scherpe sikkel om de oogst op aarde uit te
voeren.
Het is trouwens opvallend dat hier niet onderscheiden wordt tussen goede en slechte vruchten.
Net als in Jl3 zou men hier kunnen denken aan het oordeel over de goddelozen: ‘Maakt u op en
komt, alle volken van rondom, en verzamelt u. Doe, o Here, uw helden daarheen afdalen. Laat de
volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van
rondom te richten. Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol;
de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. Menigten, menigten in het dal der
beslissing, want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing. De zon en de maan worden
zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit
Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de Here is een schuilplaats voor zijn volk en een
veste voor de kinderen Israëls’ (Jl3:11-16; vgl. Op14:19-20).18.
De verschijning wordt voorafgegaan en gevolgd door drie engelen (14:6-7,8,9; 14:15,17,18).
Daardoor staat het verschijnen van de Messias centraal tussen deze engelen.
(15)

En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem die op de wolk zat: Zend uw sikkel en maai,
want het uur om te maaien is gekomen, want de oogst van de aarde is overrijp geworden.
Als eerste wordt de oogst van de aarde aangekondigd. Dat heeft betrekking op het verzamelen
van de goede, en de verbranding van de waardeloze elementen (Js17:4-6; 18:5; Jr51:33; Hs6:11;
Jl3:13; Ml4:1; Mt13:30-43; Mc4:29). De oogst is niet alleen rijp, maar ‘overrijp’. De Griekse
uitdrukking betekent zelfs ‘uitgedroogd’, want dat gebeurt met een overrijpe oogst in een heet en
droog klimaat.19
Het feit dat deze ‘andere engel’ de ‘Zoon des mensen’ uit het vorige vers commandeert, wordt
door sommige uitleggers als argument gebruikt tegen de gedachte dat de ‘Zoon des mensen’ de
Heer Jezus is. Toch hoeft dit niet het geval te zijn, want (1) door de parallel met Op1:13 en Dn7:13
wordt duidelijk dat de ‘Zoon des Mensen’ de Messias is, en (2) hoeven we hier niet perse te denken
aan een bevel, maar kan er ook sprake zijn van een aankondiging.

(16)

En Hij die op de wolk zat, sloeg zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid.
Het taalgebruik dat de profeet gebruikt, vindt men terug bij Joël: ‘Slaat de sikkel erin, want de
oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun
boosheid is groot’ (3:13).

(17)

En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel.

(18)

En een andere engel, die macht had over het vuur, kwam uit het altaar; en hij riep met luider stem tot Hem die de scherpe
sikkel had en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want zijn druiven
zijn rijp.
Vooral de trossen van de wijnstok worden geoogst. Het is interessant eraan te herinneren dat
Israël in de Bijbel vaak vergeleken wordt met een wijnstok (Ps80:9-12; Js5:1-7; Jr2:21; Ez15;
17:5-8; Hs10:1; 14:8; Mt21:33-46). We kunnen dus denken aan het hele Joodse volk, waarbij
hoofdzakelijk gedacht kan worden aan het ongelovige Israël. Het is het oordeel van God over de
door zonden verdorven Israëlieten die tegen Christus in opstand komen.

18 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 381.
19 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 380.
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De wijnstok wordt geoogst door de andere engel die uit de tempel in de hemel komt. 20 Dit
herinnert aan de uitspraak dat de engelen de oogst zullen binnenhalen (Mt3:12; 13:30,41-43; 24:31).
(19)

En de engel sloeg zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijnstok van de aarde en wierp het in de grote wijnpersbak
van de grimmigheid van God.
Hier wordt het woord ‘wijnstok’ in het enkelvoud gebruikt, want de goddelozen zijn één; ze
leven allen uit één wortel. De oogst wordt er een grote wijnpers geworpen.
Een wijnpers bestond uit minsten twee kuipen. In de bovenste kuip werden de vruchten door het
treden met de voeten geperst. Het sap stroomde door een goot in de lager gelegen verzamelkuip. De
engel wierp de druiven hierin zonder er om te geven waar het verder verbleef.21

(20)

En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden,
zestienhonderd stadien ver.
Het is de Mensenzoon die de wijnpers trapt (Js63:3; Op19:15). Dit ‘persen’ heeft betrekking
heeft op het oordeel (Js24:13; 63:2-3; Jr25:30; Kl1:15; Jl3:13). De verbinding met Op14:17-20 en
Js63 maakt duidelijk dat gedacht kan worden aan het bloed van de vijanden van Christus. Dit bloed
dat uit de wijnpers komt, stijgt tot de beteugeling van de paarden en verspreidt zich zestienhonderd
stadiën. Dat zijn 270km wat gelijk is aan de lengte (N-Z) van het land Israël: van Dan tot
Beerseba.22
Uiteraard kunnen we 1600 symbolisch opvatten en zeggen dat 1600 het kwadraat is van 40 –
het getal van de menselijke beproeving of straf.23 Of 1600 = 100 x 4 x 4, waarbij vier het getal van
de aarde is (vier windrichtingen). Het getal 1600 verwijst dan naar de hele mensheid.24

4

Vragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoeveel groepen ontdek je in dit hoofdstuk?
Welke groepen ben je al tegengekomen in Openbaring?
Wat is de inhoud van het evangelie? Wat de inhoud van het eeuwig evangelie?
Wat is het verschil tussen Sion, Jeruzalem en Silo?
Welke parallellen heb je met de 144.000? Welke verschillen zijn er?
Behoren je aan God en het Lam toe? Of leef je zonder God in de wereld, zodat je het
eigendom bent van de overste der wereld?
7. Waarom volg je het Lam?
8. Denk je dat het einde van de wereld nabij is? Motiveer je antwoord.

20 S. Greijdanus, De Openbaring des Heren aan Johannes, (KV; Kampen:Kok, 1965), 225.
21 R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 282; A.T. Robertson, Word Pictures in the New
Testament, Vol. VI, (Nashville:Broadman, 1931), 416; J.P.M. Sweet, Revelation, (Philadelphia:Westminster, 1979), 232.
22 Vgl. B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 120.
23 Vgl. W.W. Wiersbe, The Bible Exposition Commentary, Vol. II, (Wheaton:Victor Books, 1989), 608.
24 G.K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999), 782.
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15:1-8 – Intermezzo:
Derde teken: de Overwinnaar
1

Vertaling

(1) En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, want
hiermee is de grimmigheid van God voleindigd. (2) En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en hen die de
overwinning behaald hadden over het beest en over zijn beeld en over het getal van zijn naam, bij de glazen zee staan met
harpen van God. (3) En zij zingen het lied van Mozes, de slaaf van God, en het lied van het Lam en zeggen: Groot en
wonderbaar zijn uw werken, Heer, God de Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de naties!
(4) Wie toch zou U niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Want U alleen bent heilig, want alle naties
zullen komen en zich voor U neerbuigen, omdat uw gerechtigheden openbaar zijn geworden. (5) En daarna zag ik, en de
tempel van de tabernakel van het getuigenis in de hemel werd geopend. (6) En de zeven engelen die de zeven plagen
hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein, blinkende stenen en de borst omgord met gouden gordels. (7) En een
van de vier levende wezens gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol met de grimmigheid van God die leeft tot in
alle eeuwigheid. (8) En de tempel werd vervuld met rook van de heerlijkheid van God en van zijn macht; en niemand
kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen voleindigd waren.

2

Tekstvarianten

6

‘stenen’, (Gr. λιθον, [A, C, 2053, 2062]) // ‘linnen’, (Gr. λινον, [P, 051, 1, 1006, 1611, 1859, 2081]) // ‘van linnen’ (Gr. λινουν,
[P47, 046, )]א: De lezing ‘stenen’ past niet goed bij het adjectief ‘rein’ (Gr. καθαρον), maar vindt wel een parallel met Ez28:13:
‘ In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en
nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij
geschapen werdt, waren zij gereed.’ De lezing ‘van linnen’ komt zelden voor.

3

Grammatica

5

de tempel van de tabernakel: We kunnen hier ook vertalen ‘de tempel, namelijk de tabernakel van het getuigenis in de
hemel’ (epexegetische genitief). De bedoeling is dan dat de tent uit de woestijn en de latere tempel één zijn.1

4

Structuur

Dat Op15:1-8 een eenheid is, blijkt uit de inclusio gevormd door de uitdrukking ‘zeven engelen’ en ‘zeven plagen’.

5
(1)

Commentaar

En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, want
hiermee is de grimmigheid van God voleindigd.
Door de uitspraak ‘En ik zag een ander teken in de hemel’ wordt Op15 verbonden met Op11:15
en gebeurt Op15 waarschijnlijk voor Op14.2 Dit eerste vers van Op15 is een samenvatting die
vooraf gegeven wordt over datgene wat Johannes straks zal zien. Want Johannes zag deze zeven
engelen pas toen ze uit de tempel kwamen (vs5). Op dat moment hadden ze de zeven laatste plagen
nog niet. Ze kregen die pas toen ze de zeven gouden schalen ‘vol van gramschap’ ontvingen (vs7).
De kerkvader Victorinus bracht de ‘zeven plagen’ in verbinding met Lv26:21: ‘Indien gij u
tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw
zonden’ (vgl. Lv26:24).

1
2

C. van der Waal, Openbaring van Jezus Christus II, (Oudkarspel, 1981), 277.
B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 122.
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(2)

En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en hen die de overwinning behaald hadden over het beest en over zijn
beeld en over het getal van zijn naam, bij de glazen zee staan met harpen van God.
Voordat we lezen over het laatste oordeel last de heilige Geest een korte pauze in. Daarin toont
hij ons een groep mensen die we vroeger al hadden gezien. De glazen zee, waarover we in Op4:6
lazen, verschijnt opnieuw. Ze is gemengd met het vuur van de beproeving en verbonden met de
overwinnaars die het beest, het merkteken en het getal van zijn naam, hebben overwonnen. Het zijn
de hemelse heiligen uit Israël en de volkeren, die in de grote verdrukking zijn gestorven en waarvan
we in Op14:13 lazen: ‘En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf: gelukkig de doden die in
de Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun arbeid; want hun werken
volgen hen.’
Deze overwinnaars bleven standvastig in hun keuze voor de enig ware God. De uitdrukking
‘het getal van zijn naam’ verwijst terug naar het getal van het beest in Op13:18. De overwinnaars
hebben dat overwonnen wat dit getal symbolisch uitdrukt.3 Ze hebben de vuurproef doorstaan en
hun rein- en heiligheid bewaard.
Net zoals Israël aan de oever van de Rode Zee stond, staan deze overwinnaars bij de glazen zee
en zingen ze het lied van Mozes (vgl. Ex15; Op15:2).4 Het eerste en het laatste lied in de Bijbel is
afkomstig van Mozes. De overwinnaars staan bij de glazen zee met Gods harpen. In Openbaring
wordt gesproken over drie groepen harpspelers. De eerste groep vinden we in Op5:8: ‘En toen het
dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten voor het Lam
neer; zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de
heiligen.’ De tweede groep ontdekken we in Op14:2: ‘En ik hoorde een stem uit de hemel als een
stem van vele wateren en als een stem van een zware donderslag. En de stem die ik hoorde, was als
van harpspelers die op hun harpen spelen.’ En de derde groep vinden we hier.

(3)

En zij zingen het lied van Mozes, de slaaf van God, en het lied van het Lam en zeggen: Groot en wonderbaar zijn uw
werken, Heer, God de Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de naties!
Johannes plaatst het oudtestamentische en nieuwtestamentische getuigenis naast elkaar (vgl.
1:9; 14:12; 21:12,14). Ook de overwinnaars doen dat door veelvoudig gebruik te maken van de
Psalmen en profeten (Dt32:4; Ps86:9; 92:5; 98:2; 111:2; 139:14; 145:17; Am4:13(LXX); Ml1:11;
vgl. Fp2:9-11). De overwinnaars zingen het lied van Mozes. Ze zingen het lied van de verlossing en
bejubelen Gods gerechtigheid en heiligheid. Het is een overwinningslied dat gezongen wordt door
martelaren die door het lijden heen de hemelse heerlijkheid bereikt hebben.
Nu zijn er in de Bijbel twee liederen van Mozes overgeleverd: Ex15:1-18 en Dt32:1-43. Bij de
Israëlieten werd tijdens het offer op de sabbat, ‘s morgens het lied van Mozes uit Dt32 en ‘s avonds
het lied van Mozes uit Ex15 gezongen om Gods soevereine heerschappij over het universum te
herdenken en de verlossing uit Egypte.5 Dt32 past in het karakter van Op15, als de overwinnaars
van het beest dit lied zingen tot getuigenis ten hun verdrukkers (vgl. Dt31:22,30; 32:44). Ex15 past
ook binnen het kader van Op15 (vgl. Ex15:11).6 De glazen zee roept associaties op van de Rode Zee
waar het lied voor de eerste keer gezongen werd. Eindelijk was ook voor de gelovigen die Johannes
in zijn visioen ziet de rust aangebroken. De sabbat was werkelijkheid geworden!
Aangezien in Jr11:19 sprake is van een onschuldig lam dat weggeleid wordt om geslacht te
worden ligt de vraag voor de hand of Jr11:20 ook iets te maken heeft met het hier genoemde lied
van het Lam. In Jr11:20 zegt het ‘lam, dat ter slachting geleid wordt’ uit Jr11:19: ‘ik zal uw wraak
aan hen zien.’ Dit is parallel aan het lied van Mozes in Dt32.40: want Hij wreekt het bloed van zijn
knechten. Het ‘lam’ spreekt hier woorden parallel aan het lied van Mozes. Als Op15:4 een
toespeling is op Jr11:20 is een gedachte aan het lied van het Lam niet ver. 7 Sweet vestigt er de
3
4
5
6
7

W.J. Ouweneel, ‘Bijbelse getallen en hun geheimen,’ Bijbel en Wetenschap 221 (aug./sept. 2000): 133.
W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 386.
Babylonische Talmoed, traktaat Sukkah 5.5.
W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 387-388.
S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 225-226.
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aandacht op dat Mozes het lied in Dt32 samen met Jozua uitspreekt (vs44). Hij associeert daarbij
Jozua met ‘Jezus’ in het Grieks en vindt dan al in Dt32:44 een schaduw van het lied van Mozes en
het lied van het Lam.8 Toch is deze conclusie te ver gezocht. Jozua zong niet het lied van het Lam,
maar het lied van Mozes.
Bij het zingen van deze liederen, belijden de overwinnaars dat de werken van de almachtige
God groot en wonderbaar, en Gods oordelen rechtvaardig en waarachtig, zijn (vgl. Op15:3; 16:7;
19:2). De woorden ‘getrouw’ en ‘waarachtig’ zullen later als eretitel gebruikt worden bij de
beschrijving van de komst van Christus om het ‘vonnis te vellen’ (Op19:11).
(4)

Wie toch zou U niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Want U alleen bent heilig, want alle naties zullen
komen en zich voor U neerbuigen, omdat uw gerechtigheden openbaar zijn geworden.
De overwinnaars zingen. Dit herinnert aan Jr10:7: ‘Wie zou U niet vrezen, Koning van de
naties? Want het komt U toe; omdat onder alle wijzen van de naties, in hun gehele koninkrijk,
niemand zoals U is.’ In dit lied wijzen de overwinnaars al op de toestand die plaats zal vinden in het
vrederijk: ‘alle naties zullen komen en zich voor U neerbuigen, omdat uw gerechtigheden openbaar
zijn geworden.’

(5)

En daarna zag ik, en de tempel van de tabernakel van het getuigenis in de hemel werd geopend.
Door de woorden ‘En daarna’, ontstaat er een nieuw begin. De profeet ziet niet de troon van
God, het symbool van zijn regering, maar de tabernakel, de plaats van de heilige tegenwoordigheid
van God. Het is de tabernakel van het getuigenis, een betekenis die ook elders in de Bijbel voor de
tabernakel wordt gebruikt (Ex38:21; Nm17:7; 18:2; Hd7:44).
Friedman denkt dat 1Kn8:4 en 2Kr5:5 erop wijst dat de tabernakel door Salomo opgericht werd
in de tempel onder de vleugels van de twee nieuw gemaakte cherubim in het Allerheiligste.9 De
woordverbinding ‘tempel van de tent der getuigenis’ in Op15:5 zou hierop terug kunnen wijzen:
‘En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open’ (vgl.
2Kr29:6b-7). Tot heden hebben we echter nog geen duidelijke zekerheid voor Friedmans
hypothese.10 Volgens de Talmoed werd de tabernakel onder het Allerheiligste van de tempel
opgeborgen.11

(6)

En de zeven engelen die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein, blinkende stenen en de borst
omgord met gouden gordels.
Bij de blinkende stenen denken we terug aan de stenen die op het borstschild van de
hogepriester waren bevestigd (zie ook: Ez28:13). Andere handschriften lezen hier ‘linnen’ (zie
tekst.var.). Dan zouden we herinnerd worden aan de vier kledingstukken van de gewoonlijke
priesters. Die bestonden uit byssus, een fijn linnen uit Egypte.
De zeven engelen hebben zodoende een waardigheid die gelijk is aan die van de Mensenzoon
(Op1:13). De gordel is meestal een beeld van de goddelijke heerlijkheid (behalve in Op17:4).

(7)

En een van de vier levende wezens gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol met de grimmigheid van God die
leeft tot in alle eeuwigheid.
De schaal was een ritueel plat en breed voorwerp, dat gebruikt werd voor het snelle uitgieten
van wijn.12 Deze schalen vinden we ook in de tempel als een type van de vergeving en genade. In
Openbaring worden deze schalen echter als oordeel gebruikt voor de mensen die de vergeving en
genade van God niet willen aannemen.
8
9
10
11
12

J.P.M. Sweet, Revelation, (Philadelphia:Westminster, 1979), 240.
R.E. Friedman, ‘The Tabernacle in the Temple,’ The Biblical Archeologist 43.4 (1980).
S. Alblas, De Ark van het Verbond in het Laatste Bijbelboek, (Diss.; Groningen:Haan, 1992), 111.
Babylonische Talmoed, traktaat Sotah 9a.
Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 152.
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En de tempel werd vervuld met rook van de heerlijkheid van God en van zijn macht; en niemand kon de tempel
binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen voleindigd waren.
Niemand kan de tempel meer binnengaan. Er bestaat geen mogelijkheid meer om voorbede te
doen (vgl. Jr15:1; Ez14:12-20).13

6

Vragen
1. Welke parallellen zijn er tussen dit lied en de liederen van Mozes in Ex15 en Dt32?
2. Welke grote en machtige daden heeft God in jouw leven gedaan, waarvoor je Hem kunt
loven?

13 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 390.
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16:1-21 – De zeven schalen en Harmageddon
1

Vertaling

2

Structuur

(1) En ik hoorde een luide stem uit de tempel tot de zeven engelen zeggen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de
grimmigheid van God uit op de aarde! (2) En de eerste ging weg en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een
kwaadaardige en boze zweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. (3) En
de tweede goot zijn schaal uit op de zee, en zij werd bloed als van een dode, en elke levende ziel, alles wat in de zee is
stierf. (4) En de derde goot zijn schaal uit op de rivieren en de waterbronnen, en het werd bloed. (5) En ik hoorde de
engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, U die bent en die was, de Heilige, omdat U zo geoordeeld hebt. (6)
Want bloed van heiligen en profeten hebben zij vergoten, en bloed hebt U hun te drinken gegeven; zij zijn het waard. (7)
En ik hoorde het altaar zeggen: Ja Heer, God de Almachtige, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen. (8) En de
vierde goot zijn schaal uit op de zon, en haar werd gegeven de mensen met vuur te verbranden; (9) en de mensen werden
verbrand door grote brand en lasterden de naam van God, die de macht over deze plagen had, en zij bekeerden zich niet
om Hem heerlijkheid te geven. (10) En de vijfde goot zijn schaal uit op de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd
verduisterd; en zij kauwden hun tongen van pijn (11) en lasterden de God van de hemel vanwege hun pijnen en vanwege
hun zweren, en zij bekeerden zich niet van hun werken. (12) En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de
Eufraat, en zijn water droogde op, opdat de weg van de koningen die van de zonsopgang komen, bereid zou worden. (13)
En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten
komen als kikkers; (14) want het zijn geesten van demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van het
hele aardrijk, om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. (15) Zie, Ik kom als een
dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet. (16)
En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet. (17) En de zevende goot zijn schaal uit op
de lucht, en er kwam een luide stem uit de tempel vanaf de troon, die zei: Het is gebeurd! (18) En er kwamen
bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er kwam een grote aardbeving, zoals er niet geweest is sinds er een mens op
de aarde is geweest: zo’n aardbeving, zo groot! (19) En de grote stad werd tot drie delen en de steden van de naties vielen.
En het grote Babylon werd voor God in herinnering gebracht om haar de drinkbeker van de wijn van de grimmigheid van
zijn toorn te geven. (20) En elk eiland vluchtte en bergen werden niet gevonden. (21) En een grote hagel, elke steen
ongeveer een talent zwaar, viel uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel,
want de plaag daarvan is zeer groot.

Op16:20 vormt een chiasme met 8:12. We vinden in dit hoofdstuk acht keer het Grieks megales woord voor ‘groot’.

3
(1)

Commentaar

En ik hoorde een luide stem uit de tempel tot de zeven engelen zeggen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de
grimmigheid van God uit op de aarde!
Dit hoofdstuk over de zeven plagen, blijkt bij nader toezien een
‘herhaling’ van de plagen van Egypte te beschrijven, die uitloopt op
een nieuwe exodus van het volk Gods uit de verdrukking door de
wereldmachten.1 Kort voor de dagen van de Messias zullen ook op
het Romeinse Rijk de plagen van Egypte komen. Ook bestaan er
veel parallellen tussen de eerste vier schalen in Op16 en de eerste
vier bazuinen in Op8 (zie §3.1). Toch zijn ze niet hetzelfde door de
eerste vier bazuinen wordt de mens indirect getroffen, maar door de
Fig. 31: Een gouden schaal
eerste vier schalen wordt hij direct getroffen.
1

H. Berkhof, Gegronde verwachting. Schets van een christelijke toekomstleer, (Nijkerk:Callenbach, 1967), 23.
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Johannes hoort vervolgens een luide stem. In het Grieks legt de auteur nog eens extra nadruk op
het woord ‘luidde’. De stem kwam uit de tempel, vanuit het Allerheiligste (Gr. naos). We mogen
hier dus denken aan de stem van God.2 Hij is degene die de zeven engelen nu de opdracht geeft om
de zeven schalen uit te gieten op de aarde. Er wordt niet precies toegevoegd hoelang deze oordelen
duren, zoals we bij de bazuinen hoorden dat het om enkele ‘dagen’ ging (Op10:7). Ouweneel denkt
dat ook deze zeven schalen vlot verlopen, omdat het woord ‘engel’ vanaf vs2 niet meer wordt
herhaald, zoals dat wel het geval was in Op8-9 en de zweren van het eerste schaaloordeel nog pijn
doet bij het vijfde schaaloordeel.3 In ieder geval moet het een vreselijke tijd zijn want de oogst is
straks overrijp (Op14:15).
Excursus: Overeenkomsten tussen de bazuinen en de schalen4

3.1

Omschrijving

Bazuin

Aarde

Op8:7: Er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij Op16:2: Er werd een kwaad
zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is en boos gezweer aan de
verbrand, en al het groene gras is verbrand.
mensen, die het merkteken
van het beest hadden, en die
zijn beeld aanbaden.

Meer

Op8:8-9: Er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de
zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden. En het
derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven;
en het derde deel der schepen is vergaan.

Wateren

Op8:10-11: Er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen Op16:4: De rivieren en de
uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op fonteinen en de wateren
de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd werden bloed.
Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele
mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter
geworden.

Hemellichten

Op8.12: Het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel Op16:8: De zon is macht
der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel gegeven de mensen te
derzelve zou verduisterd worden, en dat het derde deel van den dag verhitten door vuur.
niet zou lichten; en van den nacht desgelijks.

Beest

Op9:1-4: Ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, en
haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds. En zij heeft
den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put,
als rook eens groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd
geworden van den rook des puts. En uit den rook kwamen
sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de
schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd, dat zij
het gras der aarde niet zouden beschadigen, noch enige groente,
noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan
hun voorhoofden niet hebben.

Eufraat

Op9:14-15: Ontbind de vier engelen, die gebonden zijn bij de grote Op16:12: De grote rivier, den
rivier, den Eufraat. En de vier engelen zijn ontbonden geworden, Eufraat; en zijn water is
welke bereid waren tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat uitgedroogd.
zij het derde deel der mensen zouden doden.

Volbracht

Op11:15: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren Op16:17: En er kwam een
en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle grote stem uit den tempel des
eeuwigheid.
hemels, van den troon,

2
3
4

Schaal

Op16:3: De zee werd bloed
als van een dode; en alle
levende ziel is gestorven in de
zee.

Op16:10-11: De troon van het
beest, zijn rijk is verduisterd
geworden; en zij kauwden hun
tongen van pijn.

S.J. Kistemaker, ‘The temple in the apocalypse,’ Journal of Evangelical Theological Society 43/3 (sept. 2000): 440.
W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 393.
Vgl. G.R. Beasley-Murray, The Book of Revelation, (NCBC; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 238-39, G.K. Beale, The Book of
Revelation: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999), 809-10; H.B. Swete, The Apocalypse of
St. John, (London:Macmillan and Co., 1907), 200; R.L. Thomas, Revelation 8-22: An Exegetical Commentary, (Chicago:Moody,
1995), 525-543.
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zeggende: Het is geschied.

(2)

En de eerste ging weg en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een kwaadaardige en boze zweer aan de mensen die
het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.
Het Griekse woord voor ‘zweren’ is hetzelfde dat we ook in het Hebreeuws in Ex9 vinden. Wie
het teken van het beest droeg zal nu met het tekenen van God worden geslagen. De mensen ‘zullen
eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen’ (Sp1:31).

Fig. 32: De zeven schalen

(3)

En de tweede goot zijn schaal uit op de zee, en zij werd bloed als van een dode, en elke levende ziel, alles wat in de zee is
stierf.
God heeft vroeger in de grote verdrukking al eens
een derde deel van de zee in bloed veranderd, maar nu
wordt de gehele zee tot bloed. Daardoor sterft alles
wat er in de zee is. We kunnen ons voorstellen wat dit
voor een reuk moet zijn, als al deze dode zeedieren
aan de oppervlakte van de zee drijven.

(4)

En de derde goot zijn schaal uit op de rivieren en de
waterbronnen, en het werd bloed.
Waarbij hier niet bij gezegd word 'als van een
dode' zoals dit gebeurde bij de zee (Op16:3).
Fig. 33: De zee veranderde in bloed
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(5)

En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, U die bent en die was, de Heilige, omdat U zo
geoordeeld hebt.
Het is opvallend dat hier gesproken wordt over de ‘engel van de wateren’, dat is niet de derde
engel uit het vorige vers.5 Waarschijnlijk betekent dit dat de engelen over bepaalde natuurelementen
zijn geplaatst. Dit is een gedachte die ook in de joodse traditie vinden en die we ook terugvinden bij
Paulus’ ‘machten en krachten’. We kunnen hier ook denken aan de engel die de vier winden van de
aarde vasthield (Op7:1) en de engel die macht over het vuur had (Op14:18). God heeft echter de
grootste en hoogste macht over de elementen, want de waterengel ziet Gods oordeel niet als een
ingreep in zijn gebied, maar uit zijn toestemming daartoe. ‘En ik hoorde de engel van de wateren
zeggen: U bent rechtvaardig, U die bent en die was, de Heilige, omdat U zo geoordeeld hebt.’
De woorden van de engel herinneren aan Op1:4: ‘Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië
zijn: genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven Geesten die
voor zijn troon zijn,’ Op1:8: ‘Ik ben de alfa en de omega, zegt de Heer, God, Hij die is en die was
en die komt, de Almachtige.’ En Op4:8: ‘En de vier levende wezens hadden elk afzonderlijk zes
vleugels, rondom en van binnen waren zij vol ogen en zij hebben geen rust, dag en nacht, en
zeggen: Heilig, heilig, heilig, Heer, God de Almachtige, die was en die is en die komt.’ De woorden
‘en die komt’ zijn hier in Op16:5 niet aanwezig, omdat we ons al in de allerlaatste fase bevinden en
de toekomst als het ware al begonnen is.

(6)

Want bloed van heiligen en profeten hebben zij vergoten, en bloed hebt U hun te drinken gegeven; zij zijn het waard.
Wie het bloed van de heilige vergoot moet nu zijn eigen bloed te drinken. We zien dat in de
geschiedenis al bij de Egyptische farao die Joodse jongetjes liet vermoorden en van wie later zijn
eigen zoon vermoord werd (Ex1:22; 14:28), Koning Saul die de Amalekieten niet wilde doden en
later door een Amalekiet werd gedood (2Sm1:1-6) en Haman die Mordechai aan de paal wilde
spietsen en later zelf op de paal werd gespietst (Es7:10; 9:10).6 Dit zal opnieuw gebeuren in de
toekomst. Hiermee vervuld de Heer meteen ook de belofte aan de martelaren in Op6:10. Het is
merkwaardig de uitdrukking ‘zij zijn het waard’ hier in een negatieve betekenis te lezen (vgl.
Op3:4; 4:11; 5.2,4,9,12).

(7)

En ik hoorde het altaar zeggen: Ja Heer, God de Almachtige, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen.

(8)

En de vierde goot zijn schaal uit op de zon, en haar werd gegeven de mensen met vuur te verbranden;
Hoewel de monden van de mensen al geheel uitgedroogd zijn wegens gebrek aan water, zullen
ze zich niet bekeren en nog meer dorst lijden, als God de zon met gloeiende hitte op de mensen zal
laten schijnen. Uitleggers die vasthoudt aan een symbolische uitleg denk hier opnieuw aan de grote
machthebbers van de aarde (zie comm. Op6:12).
Het is opvallend dat de eerste drie engelen hun schalen uitgieten ‘op’ of ‘in’ iets (Gr. eis) en de
laatste vier dit ‘op’ iets (Gr. epi) doen.7

(9)

en de mensen werden verbrand door grote brand en lasterden de naam van God, die de macht over deze plagen had, en zij
bekeerden zich niet om Hem heerlijkheid te geven.
Het oordeel van de zeven zegels was nog onbepaald en indirect, maar hier is het oordeel zo
heftig geworden, dat de mensen niet anders kunnen dan in de zeven schalen de directe hand van
God te zien. Bij ‘de mensen’ kunnen we het beste denken aan de ongelovigen (vgl. Op8:11;
9:6,10,15,18,20; 13:13; 14:4[!]; 16:2,8v,21).8 Pas in op de nieuwe aarde in 21:3 zal deze negatieve
betekenis zijn verdwenen.
5
6
7
8

W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 395.
W.W. Wiersbe, The Bible Exposition Commentary, Vol. II, (Wheaton:Victor Books, 1989), 610.
R.C.H. Lenski, The Interpretation of St. John’s Revelation, (Minneapolis:Augsburg, 1963), 471.
W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 397.
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Viermaal weerklinkt in Openbaring het woord ‘en zij bekeerden zich niet’ (9:20,21; 16:9,11).
En dat moet worden vastgesteld ondanks de bovennatuurlijke oordelen, die lang tevoren waren
aangekondigd! Wie het evangelie van de genade van God heeft afgewezen, zal zich door
bovennatuurlijke oordelen ook niet laten overtuigen. Net als de farao zullen deze mensen de genade
en tekenen van God afwijzen.9 Wie nu spot met de waarschuwingen van de Bijbel en zegt: ‘Waar
blijft de belofte van zijn komst?’ (2Pt3:4), zal zich ook straks niet laten aanspreken. Maar nóg klinkt
het woord: ‘Bekeert u en gelooft het evangelie.’
(10)

En de vijfde goot zijn schaal uit op de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd; en zij kauwden hun
tongen van pijn
De vijfde schaal zal het koninkrijk van het beest treffen.10 We horen hier Gods antwoord op de
vraag: ‘En zij aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven, en zij aanbaden
het beest en zeiden: Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren?’

(11)

en lasterden de God van de hemel vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren, en zij bekeerden zich niet van hun werken.
De mensen lasteren niet enkel meer de naam van God, maar ook God zelf.

(12)

En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat, en zijn water droogde op, opdat de weg van de koningen die
van de zonsopgang komen, bereid zou worden.
Vervolgens horen we over de zesde engel. De Eufraat zal uitdrogen, nadat hij met bloed gevuld
is (zie voor de Eufraat comm. Op9:14). Dit werd al door Jesaja voorspeld: ‘Dan zal Jahweh de
zeeboezem van Egypte met de ban slaan en Hij zal zijn hand tegen de Rivier bewegen met de gloed
van zijn adem, en Hij zal haar tot zeven beken uiteenslaan en maken, dat men geschoeid daardoor
kan gaan’ (Js11:15).
De volkeren die uit het oosten vallen het Romeinse Rijk dan binnen. Aangezien we geen
vermelding in de Bijbel vinden van deze koningen uit het oosten, hebben sommige uitleggers hier
gedacht aan het machtige Gog dat in Ez38-39 wordt beschreven en de koning van het noorden
(Dn11:40-45).11 Naast deze koning van het noorden en Gog in het verre noorden (Ez38:15), mogen
we ook denken aan de legermachten uit het oosten. Want van de koning van het noorden lezen we:
‘geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid
zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen’ (Dn11:44).
En Asef wijst in zijn profetische Psalm al vooruit op de aanval op Israël vanuit de landen in het
oosten:
‘Een lied. Een psalm van Asaf. O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o
God. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; zij smeden een listige aanslag
tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als
volk verdelgen, zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht. Want zij hebben
eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten: de tenten van Edom en de Ismaelieten,
Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus; zelfs
Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun. Sela’ (Ps83:1-8).

9

J.M. Ford, Revelation, (AB; Garden City:Doubleday, 1984), 262; A.T, Robertson, Word Pictures in the New Testament, Vol. VI,
(Nashville:Broadman, 1931), 422.
10 M. Kiddle, The Revelation of St. John, (MNTC; London:Hodder and Stoughton, 1940), 321-322; P.E. Hughes, The Book of
Revelation, (Grand Rapids:Eerdmans, 1990), 175; G.B. Caird, The Revelation of St. John the Divine, (HNTC; New York:Harper,
1966), 204. G.K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand Rapids:Eerdmans, 1999),
824.
11 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 400; W. Scott, Exposition of the Revelation of Jesus Christ,
(London:Pickering and Inglis, 1920), 332; S. Greijdanus, De Openbaring des Heren aan Johannes, (KV; Kampen:Kok, 1965),
240.
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Vanuit het feit dat de zeven schalen snel volgden op de zes bazuinen (Op11:14: ‘Het tweede
‘Wee!’ is voorbijgegaan, zie, het derde ‘Wee!’ komt spoedig.’). Mogen we ervan uitgaan dat deze
legers samengaan met de legers in Op9:13-21:
‘En de zesde engel bazuinde, en uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God is, hoorde
ik een stem die zei tot de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden
zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen die gereed waren tegen het uur en de dag
en de maand en het jaar om het derde deel van de mensen te doden, werden losgemaakt. En het
getal van de legers van de ruiterij was twintigduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun getal. En
aldus zag ik in het gezicht de paarden en hen die erop zaten: zij hadden vuurrode, donkerblauw
en zwavelkleurige harnassen, en de koppen van de paarden waren als leeuwekoppen, en uit hun
monden kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen
gedood, door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun monden kwamen. Want de macht van
de paarden is in hun mond en in hun staarten; want hun staarten zijn aan slangen gelijk en
hebben koppen, en daarmee brengen zij schade toe. En de overigen van de mensen, die niet
gedood waren door deze plagen, bekeerden zich zelfs niet van de werken van hun handen, dat
zij niet aanbaden de demonen en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die
niet kunnen kijken, niet horen en niet lopen; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch
van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun diefstallen.’

(13)

En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten
komen als kikkers;
Johannes krijgt opeens meer inzicht in het kosmische gebeuren achter de wereldsituatie. Hier
wordt door de duivel de drie-eenheid nagebootst: de draak is de anti-vader, het tweede beest is de
anti-zoon en de valse profeet is de anti-geest. Demonische geesten, die uitzien als (onreine) kikkers
(vgl. Lv11:10,41) komen uit de mond van deze broze drie-eenheid.
Voor het eerste lezen we hier over de ‘valse profeet’. Het is dezelfde persoon die we al in
Op13:11 zagen in de vorm van het tweede beest: ‘En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde;
en het had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak.’ Van nu af aan wordt
hij niet ‘beest’ genoemd omdat zijn politieke macht voorbij is, maar hij is nog steeds de religieuze
valse leider.

(14)

want het zijn geesten van demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van het hele aardrijk, om hen te
verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige.
Het is opvallend dat hier de demonen de mensen verzamelen. 12 Ze worden verzameld tot de
oorlog van de grote dag van God de Almachtige. Dit is niet de dag van duivel of de antichrist maar
van de almachtige God.13

(15)

Zie, Ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn
schaamte niet ziet.
De Heer komt als een dief. Een uitdrukking die we zeven keer in het Nieuwe Testament
terugvinden (Mt24:43; Lk12:39; 1Th5:2,4; 2Pt3:10; Op3:3; 16:15). Gelukkig (een uitdrukking die
we zeven keer in Op vinden) is hij die waakt en zijn kleren bewaart.
De uitdrukking ‘die zijn kleren bewaart’ is voor de hedendaagse lezer onduidelijk geworden.
Tijdens de nacht deed de hoofdman van de tempel zijn rondgang. Hierbij controleerde hij of de
wachters waker waren. Indien een wachter slapend werd aangetroffen, werd hij geslagen en werden
de kleren in brand gestoken.

12 B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 130.
13 Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 156.
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En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet.
Sommige vertalingen vertalen ‘hij’ hier met een
hoofdletter, waarbij ze dan op God wijzen.14 In principe
klopt het natuurlijk dat God steeds degene is die iets
toestaat of tegenhoudt (Zf3:8; Mi4:12). Maar ik denk dat
we hier bij ‘hij’ denken moeten aan de onreine geesten uit
v14.
Hier vinden we in iedere geval de ongelovigen
verzameld om tegen de God en zijn getrouwen te vechten
(Op19:19). ‘En hij verzamelde hen op de plaats die in het
Hebreeuws Harmagedon heet.’
Fig. 34: Het verzamelen van de legers
Armageddon oftewel Har Megiddo betekent ‘het
gebergte van Megiddo’ (zie §3.2). De moeilijkheid bestaat hier wel dat Megiddo niet op of bij een
berg ligt. Newell denkt daarom aan de berg Karmel.15 Maar de meeste uitleggers denken dan ook
aan de vlakte van Jizreël bij Megiddo.16 Bij de oorlog die we hier beschreven vinden, gaat het niet
om politieke redenen of uitbreiding van het grondgebied, maar om een samenzwering van de aardse
koningen tegen Jahweh en zijn Gezalfde (Ps2).
3.2

Excursus: Megiddo

3.2.a Geografische ligging
De stad Megiddo was een belangrijke strategische plaats die lag in het heuvelland, ten westen
van de vlakte van Jizreël. De stad werd aan de stam Manasse toebedeeld (Jz17:11; 1Kr7:29). Bij de
aanvallen van Israël in Kanaän werden de bewoners van deze stad niet verdreven, maar belastingen
opgelegd (Jz17:12; Ri1:27). Een belangrijke stad rondom Megiddo was Thanach, het
tegenwoordige Taannak (Jz12:21; 17:11; Re1:27; 5:19; 1Kn4:12; 1Kr7:29). Later werd de stad door
koning Salomo opnieuw versterkt. Zo kunnen nog heden kunnen de overblijfselen worden bekeken
van de door Salomo gebouwde paardenstallen (1Kn9:15).
Tussen de twee heuvels bij de stad Megiddo ontspringen rijke bronnen, waarvan het water naar
de Kison afloopt. Waarschijnlijk zijn dit de bijbelse ‘wateren van Megiddo’ (Re5:19).

14 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 404.
15 W.R. Newell, The Book of the Revelation, (Chicago:Moody, 1935), 260.
16 R.L. Thomas, Revelation 8-22: An Exegetical Commentary, (Chicago:Moody, 1995), 270-271; J.F. Walvoord, The Revelation of
Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966), 238-39; W.S. Lasor, The Truth about Armageddon, (Grand Rapids:Baker, 1982), 146.
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Strategische ligging

Fig. 35: De vlakte van Jizreël nabij Megiddo

De steden Megiddo en Thanach beheersten de vlakte van Kison en de wegen die naar het
gebergte van Samaria liepen (Re4:7). De stad Megiddo wordt voor het eerst met de naam Maketha
genoemd in de annalen van de farao Tuthmosis III. Tuthmosis III versloeg daar in het jaar
1468v.Chr. het Kanaänitisch leger en veroverde de vestingen. Reeds toen was Megiddo van zulk
grote strategische betekenis, dat de Egyptenaren zeiden, dat het bezit daarvan voor hen dezelfde
waarde had als duizend andere steden. De vlakte van Jizreël nabij Megiddo is bijvoorbeeld 23 x
32km. groot en in het verleden gebruikt voor meer dan 200 veldslachten!17
Rondom de stad Megiddo zijn zodoende veel koningen gevallen. Zo lezen we in de Bijbel over
de koning van Megiddo die door Jozua zelf werd verslagen (Jz12:7,21). Daarna horen we van een
gevecht, dat Barak tegen Jabin de koning van Hazore en Sisera uitvoert (Re4:7,24; 5:19). Ook
Gideon heeft in deze omgeving een oorlog gevoerd tegen de Midjanieten (Re6:33; 7:1,25). Koning
Saul heeft in deze buurt op het gebergte Gilboa, zijn laatste gevecht gevochten en is er gevallen
(1Sm31:1).
Ook in de tijd van Salomo was Megiddo een van de belangrijkste strategische steunpunten
(1Kn9:15-19). Het was de plaats waar koning Ahasja van Juda naar toe vluchtte en stierf nadat hij
door Jehu’s soldaten verwond werd (2Kn9:27). En de plaats waar koning Josia in het gevecht tegen
farao Necho viel (2Kn23:29; 2Kr35:20; Zc12:11).
3.2.c Na de bijbelse tijd
De stad zelf heette later in de tijd van de Romeinen Ledschn, In de tijd van Eusebius
(265-339n.Chr.) en Hiëronymus (340-420n.Chr.) was Megiddo nog steeds een belangrijke stad. Dat
Legio-Ledschn het oude Megiddo zal zijn, vermoedde reeds de Joodse reiziger Parchi (14de eeuw).
Dit wordt ook bevestigd door de nabijheid van Thanach en de ligging aan een van de belangrijkste
wegen naar het gebergte. Langs Ledschn loopt de grote karavaanweg van Damascus naar Egypte,
zodat de Romeinen hier een belangrijke militaire post hadden. Tijdens de Middeleeuwen en later
17 A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981), 551.
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stond hier een grote Khan, aangezien Ledschn een hoofdstation op bedoelden karavaanweg was. De
Britse generaal Sir Edmund Allenby streed nog op de vlakte van Megiddo tegen de moslims en
noemde zich ‘burggraaf van Megiddo’. De laatste slag bij Megiddo werd geleverd op 31 mei en 1
juni 1948 toen de Israëlische Golani het gebied op de Arabieren veroverde. Het boek Openbaring
lijkt er verder op te wijzen dat ook in de eindtijd hier de grote slag tussen de legers van de aarde en
Christus zal plaatsvinden (Op16:16).
(17)

En de zevende goot zijn schaal uit op de lucht, en er kwam een luide stem uit de tempel vanaf de troon, die zei: Het is
gebeurd!
Sommige uitleggers vertalen in plaats van ‘op de lucht’, ‘in de licht’. Deze keuze lijkt beter aan
te sluiten vanuit het perspectief van de mens op aarde. Maar het is belangrijk erop te letten dat
Johannes hier niet vanuit de aarde omhoog kijkt naar de hemel, maar vanuit de hemel omlaag kijkt
op de aarde. Vanuit die hemel gooit de zevende engel zijn schaal uit op de lucht onder hem.
Nadat de engel dit gedaan heeft, is er een luide stem hoorbaar uit de tempel. Deze stem is
afkomstig vanaf de troon. De oordelen zijn geëindigd dit is het einde.

(18)

En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er kwam een grote aardbeving, zoals er niet geweest is
sinds er een mens op de aarde is geweest: zo’n aardbeving, zo groot!
Kosmische tekens gaan gepaard met deze slag. Een gigantische ineenstorting van de civilisatie
die de mens zich heeft opgebouwd vindt plaats; een drastisch ingrijpen dat niet door de mensen zelf,
maar door God wordt bewerkt.

(19)

En de grote stad werd tot drie delen en de steden van de naties vielen. En het grote Babylon werd voor God in herinnering
gebracht om haar de drinkbeker van de wijn van de grimmigheid van zijn toorn te geven.
Deze grote stad is is de stad uit Op11:8 waar de Heer gekruisigd werd, maar de stad Babylon
die in het volgende hoofdstuk nog zal worden genoemd. Het oordeel dan hier beschreven wordt
herinnerd aan hetgeen gebeurde met Babel toen Jahweh naar beneden kwam en de hoogmoed van
de stad veroordeelde (Gn11). Toen stortte de naties zichzelf weer op; hier zullen de naties vallen.
De beker van de wijn van de grimmigheid van zijn toorn moet gedronken worden.

(20)

En elk eiland vluchtte en bergen werden niet gevonden.
In Op6:14 werd vermeldt dat alle berg en eiland van zijn plaats wordt gerukt. Hier lezen we
vervolgens dat alle eiland vluchten en bergen niet meer gevonden worden. Wellicht is dit een nog
sterkere uitdrukking dan ‘van hun plaats gerukt worden.’

(21)

En een grote hagel, elke steen ongeveer een talent zwaar, viel uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God
vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan is zeer groot.
Ondanks dit machtige ingrijpen van God zullen de mensen zich niet bekeren en God voor de
derde keer lasteren (vgl. vs9,11). De mensen lasteren God die zijn Zoon gaf voor hun behoudenis!
Wie een misdaad begaat, weet van tevoren dat hij strafbaar is. Wordt de waarschuwing in de wind
geslagen, dan heeft de schuldige niemand iets te verwijten – alleen zichzelf. Hij heeft de wet
overtreden, de straf is verdiend.

4

Vragen
1. Welke parallellen vinden we tussen Op16 en de tien plagen in Egypte?
2. Waaruit blijkt in de samenleving van vandaag, dat mensen zich niet bekeren van hun
werken?
3. Hoe moeten we vandaag onze roeping om te getuigen vervullen? Wat betekent dat concreet
in onze eigen leefsituatie?
4. Welke indrukken roept het boek Openbaring tot nu toe bij u op?
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5. Wat leer je over God in dit hoofdstuk? Wat verrast je?
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17:1-18 – Babylon, de grote hoer
1

Vertaling

2

Vertaalvarianten

11

het is uit de zeven: Mounce vertaalt ‘een zoals de zeven’.1 De vertaling ‘hij hoort bij de zeven’ is echter eveneens goed.

(1) En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei: ‘Kom, ik zal u tonen het
oordeel over de grote hoer die op vele wateren zit, (2) met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben, en zij die de
aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.’ (3) En hij voerde mij weg in de geest naar een
woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol namen van laster was en zeven koppen en tien
horens had. (4) En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en edelgesteente en parels, en
had een gouden drinkbeker in haar hand, vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. (5) En op haar voorhoofd
was een naam geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.
(6) En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En toen ik
haar zag, verwonderde ik mij met grote verwondering. (7) En de engel zei tot mij: ‘Waarom hebt u zich verwonderd? Ik
zal u de verborgenheid van de vrouw zeggen en van het beest, dat haar draagt, dat de zeven koppen en de tien horens heeft.
(8) Het beest dat u gezien hebt, was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen en ten verderve gaan; en zij die op de aarde
wonen, van wie de naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven is in het boek van het leven, zullen zich
verwonderen als zij het beest zien, dat het was en niet is en zal zijn. (9) Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven
koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. (10) Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn gevallen, de ene is er, de
andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. (11) En het beest dat was en niet is, is
ook zelf de achtste, en het is uit de zeven en gaat ten verderve. (12) En de tien horens die u hebt gezien, zijn tien
koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar een uur gezag als koningen ontvangen met het beest. (13)
Dezen hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest. (14) Dezen zullen oorlog voeren tegen het
Lam, en het Lam zal hen overwinnen – want Hij is Heer van de heren en Koning van de koningen – en zij die met
Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen.’ (15) En hij zei tot mij: ‘de wateren die u hebt gezien, waarop de
hoer zit, zijn volken en menigten en naties en talen. (16) En de tien horens die u hebt gezien en het beest, dezen zullen de
hoer haten en haar eenzaam en naakt maken, en haar vlees eten en haar met vuur verbranden. (17) Want God heeft in
hun harten gegeven zijn bedoeling uit te voeren en het met enerlei bedoeling uit te voeren en hun koninkrijk aan het beest
te geven, totdat de woorden van God vervuld zullen zijn. (18) En de vrouw die u hebt gezien, is de grote stad die het
koningschap heeft over de koningen van de aarde.’

(1)

3

Grammatica

3

in de Geest: of ‘door de Geest’.

4

Commentaar

En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei: ‘Kom, ik zal u tonen het
oordeel over de grote hoer die op vele wateren zit,
In Op17 en 18 wordt in twee beelden de tegenstelling geschilderd tussen de ware en de valse
kerk: het beeld van een vrouw en van een stad. Op17 beschrijft ons het oordeel over de grote hoer,
dat in het midden van de laatste jaarweek vervuld zal worden; terwijl Op18 over de vernietiging van
de stad Babylon spreekt die plaats vindt op het einde van de laatste jaarweek.
De bruid houdt maar van één man, namelijk Christus, als ze meerdere goden tegelijk liefheeft,
is er geen sprake meer van liefde maar van hoererij. Als we zien dat in Op19 de ware Kerk wordt
vergeleken met een bruid, dan is het niet moeilijk in de hoer de valse kerk te herkennen. Het is
1

R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 316.
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iemand die zich met de wereld – de koningen van de aarde – afgeeft.2 Een hoer die echte breuk
heeft gedaan en met de wereld verbonden is. Hetzelfde contrast vinden we in het Oude Testament:
Jahweh noemt Israël zijn vrouw (Js54:5) en het afvallig volk hoereerders (Jr3; Ez16; 23; Hs1-3).3
Ook in Op17 is de reine maagd een hoer geworden en staat ze in contrast met de trouwen in de
eindtijd (Js49; 54; 61; 62; Ez16; Hs2). Ook de volkeren van de steden worden in het Oude
Testament aangeduid als hoer; Ninive (Na3:4); Tyrus (Js23:16).
(2)

met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben, en zij die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van
haar hoererij.’
De hoer wordt getypeerd als de vrouw. Welk een verschil vormt zij met de ware gelovigen die
slechts één Koning der koningen willen kennen (Jh7:37; Rm14:7-9).
Wat een onreinheid in leer en praktijk wordt in haar gevonden. Haar hemelhoge berg van
zonden roept om het oordeel. Het is alsof deze hoer ook een maaltijd wil maken, maar dan wel een
maaltijd met afschuwelijke ceremoniën, een maaltijd zonder God.

(3)

En hij voerde mij weg in de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol
namen van laster was en zeven koppen en tien horens had.
Johannes wordt vervolgens weggevoerd naar een
woestijn, waar hij de vrouw op een scharlakenrood beest zal
zien zitten. Omdat het woord ‘woestijn’ geen lidwoord heeft
hoeven we hier niet perse aan de woestijn uit Op12:6 te
denken.4 Daar waar de Heer niet meer in het midden staat,
ontstaat er een woestenij.
De vrouw zit op het beest omdat ze door de macht van
het beest het koninkrijk beïnvloed en beheerst.

(4)

En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud
Fig. 36: De vrouw op het beest
en edelgesteente en parels, en had een gouden drinkbeker in haar
hand, vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij.
Scharlaken, purper, goud, parels en edelstenen verwijzen normaal symbolisch naar de
heerlijkheid van iets, hier is het echter een valse heerlijkheid (vgl. Op12:3; Js1:18; Na2:3). Ze ziet
eruit als een koningin, maar is in wezen een hoer.

(5)

En op haar voorhoofd was een naam geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de
gruwelen van de aarde.
Net zoals we in Op1:20 over het geheimenis van de zeven sterren hoorden, horen we hier over
het geheimenis van de vrouw die op het beest zit. ‘En op haar voorhoofd was een naam geschreven:
Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.’ De
hoeren in Rome zouden de gewoonte hebben gehad om een namen op een hoofdband te dragen. 5
Babylon is de moeder van de hoeren, ze heeft dochters die dezelfde karaktertrekken als haar
hebben.
4.1

2
3
4
5

Excursus: De stad Babylon

Vgl. A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981), 554; J.M. Ford, Revelation, (AB; Garden
City:Doubleday, 1984), 277; J.L. Wall, Going for the Gold, (Chicago:Moody, 1991), 205.
Vgl. R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 307.
W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 416.
H.B. Swete, The Apocalypse of St. John, (London:Macmillan and Co., 1907), 214; W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung,
(Bielefeld:CLV, 1997), 418.
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4.1.a De stad Babel
Babel wordt in de Bijbel het meest van alle steden (incl. Jeruzalem) genoemd. Enerzijds wordt
het begrip gebruikt voor de beroemde antieke stad aan de Eufraat (Gn11:1-9), anderzijds wordt het
gebruikt voor de landstreek en het Babylonische rijk in zijn geheel. Zo wordt het in Jeremia 50:1,45
als parallel gebruikt voor de uitdrukking ‘Land van de Chaldeën’. Babel was een glorierijke stad die
de meeste invloed heeft gehad in de geschiedenis. Er zijn maar weinig culturen die niet beïnvloed
werden door haar filosofie over religie, politiek of landbouw.
4.1.b

De politieke groei van de stad

De her-opkomst van Babylon
Nadat Babel in opstand was gekomen tegen het Assyrische rijk, was door de Assyrische koning
Sanherib vernietigd in 689v.Chr. Toen Sanherib echter 681v.Chr. stierf, herbouwde zijn zoon EsarHaddon de stad Babel. Assyrië gaf Babylon vanaf dat moment meer dan genoeg gelegenheid om
opnieuw sterk te worden. Terwijl het Assyrische leger weg marcheerde om afgelegen landen te
overwinnen en te onderdrukken, groeide de stad Babylon en breidde zich uit tot een klein volk. Na
een paar haar was Babylon sterk genoeg om in opstand te komen. Uiteindelijk verpletterde het
Assyrië (612v.Chr.) en werd het de volgende grote wereldmacht.
De invloed van Nebukadnezar
Nebukadnezar de bekendste koning van Babel, was haar bekendste koning en geweldig
bouwmeester, hij maakte van Babylon een wereldwonder (Dn4:30) en schreef over de stad Babel:
‘De grote stadsmuur die ik bouwde uit mortel en stenen kan net als een berg niet verplaatst
worden. [...] Haar hoogte maakte ik zo hoog als een berg. Ik verdrievoudigde de stadsmuur om
haar nog sterker en steviger te maken. Tevens zorgde ik voor een grote beschermingsmuur zodat
men aan de voet van brandende muur nog steeds kon lopen. [...] Een derde grote grachtsmuur
[...] bouwde ik met mortel en stenen [...]. Het paleis [...] herbouwde ik in Babylon met grote
cedarbalken [...].’

Maar in de herfst van het jaar 538v.Chr. Werd Babylon
door het Medo-Perzische leger van koning Cyros veroverd.
De stad werd echter niet verwoest, maar diende als derde
hoofdstad van het Medo-Perzische rijk, zodoende was Cyros
koning van Perzië, maar ook van Medië (Ea4.3; 5:13).
De Medo-Perzische overheersing
Onder het beleid van Darius I (521-486v.Chr.) brak er
echter een revolutie uit onder de inwoners van Babylon.
Darius kon deze echter onderdrukken en liet de stadsmuren
en poorten van Babylon verwoesten. Naderhand kwam er nog
eens een opstand onder koning Xerxes I (478v.Chr.) waarbij
deze de tempel die aan de afgod Bel gewijd was, verwoesten.

Fig. 37: Reconstruceerde Ishtar poort uit
Babylon

De Griekse overheersing
Omstreeks het jaar 331v.Chr. Veroverde Alexander de Grote Babylon. Alexander was zeer
onder de indrukt van de stad en wilde ze verheffen tot de oostelijke hoofdplaats van zijn rijk. Zo
stuurde hij 10.000 soldaten naar Babylon, om de stad we te laten opbloeien. Hierbij wilde hij ook de
toren van Babel weer oprichten, maar door de Malaria kon hij dit plan niet meer uitvoeren.
Omstreeks 312v.Chr. Veroverde Seleukos I, Babylon opnieuw. Enige tijd later bouwde hij ook de
nieuwe stad Seleukia aan de rivier de Tigris. Deze stad zorgde ervoor dat de Babylonische
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economie en politieke betekenis verviel. Maar de religieuze betekenis bleef de stad behouden, zo
bleven verschillende tempels in stand, zelfs tot in het jaar 139v.Chr., toen de Parten de Grieken
verdreven.
Babel in de tijd na Christus
In de latere geschiedenis na Christus ervaren we van Pausanias dat de muren van Babylon en
ook de tempel van Bel nog steeds in de stad aanwezig waren. Ook in de twaalfde eeuw na Christus
verteld ons de Jood Benjamin van Tudela dat er zich in Babylon een actieve synagoge bevind. En
ook Koldewey een Duitse archeoloog die in de negentiende eeuw Babylon bezoekt zegt ons dat de
stad niet onbewoond is, er waren zelfs meerdere dorpen bij de oude ruïnes aanwezig.
Er is in de loop der kerkgeschiedenis veel over gespeculeerd of het Babylon in het boek
Openbaring letterlijk (als verwijzing naar de stad Babel) of figuurlijk (als verwijzing naar een
religieus systeem) uitgelegd diende te worden. Zou de verlaten ruïne in de toekomst weer herrijzen
tot een nieuw Babylon? Maar hoe is dit in overeenstemming te brengen met de uitspraak dat
Babylon niet meer herbouwd zal worden (Js13:19-22)? Juist dit laatste zorgde ervoor dat de meeste
uitleggers ervan uitgingen dat het ‘nieuwtestamentische’ Babylon een symbolische verklaring
kreeg. Toch zijn er tegenwoordig weer opnieuw uitleggers die erop wijzen dat Babylon tot nu toe
nog nooit zo verwoest is geweest zoals de profeten Jesaja en Jeremia voorspelden (Js13-14;
Jr50-51).
Noemenswaardig is hier de alternatieve uitleg dat Babylon geen ‘heidense’ stad in de toekomst
zal zijn, maar een ‘Joodse’ stad. De begrippen ‘bruid’ en ‘hoer’ worden zodoende door Johannes
ontleent uit het Oude Testament waar het symbolen zijn voor het trouwe en afvallige Israël (vgl.
Hs2:19; Ez16). Afvallige joden zullen daarom (om commerciële redenen?) in de eindtijd verhuizen
naar de landstreek van Sinear en daar de stad Babel herbouwen (vgl. Zc5; Op18:3). Net als
Jeruzalem omgeven is door zeven bergen zal ook de stad Babylon door zeven bergen worden
omgeven. De stad zal dan lijken op het Messiaanse Jeruzalem in het vrederijk en als hoofdstad van
de wereld fungeren (Js2:3). In werkelijkheid zal ze hiervan echter een afschuwelijk karikatuur zijn.
Dat is zodoende dan ook de reden waarom Johannes zich verwonderd ‘met grote
verwondering’ (Op17:6).
(6)

En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En toen ik haar
zag, verwonderde ik mij met grote verwondering.
De apostel Paulus en andere christenen hadden hoogstwaarschijnlijk al het martelaarschap
moeten ondergaan. Johannes was enorm verwonderd toen hij de hoer dronken zag van het bloed van
de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. Ouweneel denkt dat de apostel verbaasd
was om de zogenaamde kerk in zulk een toestand te moeten zien.6

(7)

En de engel zei tot mij: ‘Waarom hebt u zich verwonderd? Ik zal u de verborgenheid van de vrouw zeggen en van het
beest, dat haar draagt, dat de zeven koppen en de tien horens heeft.
Zoals de apostel Paulus ons in Ef5:32 het geheimenis van de gemeente openbaart, openbaart de
Heer aan de apostel Johannes hier het geheimenis van de afvallige kerk.

(8)

Het beest dat u gezien hebt, was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen en ten verderve gaan; en zij die op de aarde
wonen, van wie de naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven is in het boek van het leven, zullen
zich verwonderen als zij het beest zien, dat het was en niet is en zal zijn.
De engel wijst hier op de vier verschillende stadia van het beest. Sommigen hebben bij het
beest gedacht aan het Romeinse rijk. Rome werd in 753v.Chr. Gesticht, had een enorm goede
ontwikkeling, maar viel in 476n.Chr. In de fase van het ‘was niet’ probeerden sommigen het weer te
laten herleven zoals Karel de Grote, Napoleon Bonaparte en Adolf Hitler.
6

W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 419.
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De gedachte van het herstel is uniek in de geschiedenis, met geen enkel rijk gebeurde dit. We
kunnen hier terugdenken aan de woorden uit Op13:3: ‘En ik zag een van zijn koppen als tot de dood
geslacht, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de hele aarde ging met verwondering het beest
achterna.’
(9)

Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.
Als we hier aan Babylon denken7, hebben we het probleem dat we niet meteen weten welke
zeven bergen bedoeld zijn. Er zijn namelijk geen zeven bergen waarop de stad gebouwd is. Andere
denken dan ook hier aan de stad Rome die al sinds lange tijd urbs septicollis (bet. ‘de zeven
heuvels’) genoemd werd.8 Deze zeven heuvels zijn: Aventinum, Caelius, Capitolinus, Equilinus,
Palatinus, Quirinalis en Viminalis. De uitdrukking ‘berg’ is echter te groot voor deze zeven heuvels.
We kunnen het beste hier denken aan de stad Jeruzalem die eveneens op zeven bergen gebouwd
is.9 Het zal in deze stad gebeuren dat de antichrist een beeld in de tempel zal plaatsen en het zal
deze stad zijn die genoemd wordt: ‘Sodom en Egypte’ (Op11:8).

(10)

Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn gevallen, de ene is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij
een korte tijd blijven.
Bij de zeven koningen in dit vers kunnen we denken aan zeven Romeinse heersers.10 Anderen
denken echter eerder aan zeven rijken: Egypte, Assyrië, Babylonië, Perzië, Griekenland die zijn
gevallen (vs10), aan Rome dat is (vs10) en aan het toekomstige rijk dat nog moet komen. 11
Greijdanus denkt tevens in plaats van Egypte aan het vroegere-Babylon.12 Het woord ‘koning’
wordt dan, net als in Dn7:17, uitgebreid tot ‘koninkrijk’. Eventueel zouden we zelfs nog kunnen
denken aan zeven engelvorsten die boven koninkrijken op aarde geplaatst zijn (vgl. Dn10).
Scott denkt dat er zeven regeringsvormen beschreven worden.13 Ten tijde van Johannes waren
er al vijf staatsvormen geweest (koningschap, consul, diktator, dezemvirn (tienmannenheerschappij) en de militaire tribuun), in de tijd van de apostel bestond als zesde regeringsvorm het
keizerdom en de zevende (een verbond van staten onder één macht) zou komen in de eindtijd.14

(11)

En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste, en het is uit de zeven en gaat ten verderve.
Doordat het beest zelf de achtste is, worden de tien horens onderscheiden van het beest. Het
beest is de laatste heerser over het rijk.15

7
8

9
10
11

12
13
14
15

G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans, 1985), 218.
W.R. Newell, The Book of the Revelation, (Chicago:Moody, 1935), 263; R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand
Rapids:Eerdmans, 1983), 304, 313-14; G.R. Beasley-Murray, The Book of Revelation, (NCBC; Grand Rapids:Eerdmans, 1983),
256; B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 137; W.J.
Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 408.
J. Moffatt, The Revelation of St. John the Divine, (EGT V; London:Hodder and Stoughton, 1910), 449; J.B. Smith, A Revelation
of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 237; J.M. Ford, Revelation, (AB; Garden City:Doubleday, 1984), 264; J.M. Ford, ‘The
Structure and Meaning of Revelation 16,’ Expository Times 98:11 (aug. 1987): 327-31.
R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT; Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 315; I.T. Beckwith, The Apocalypse of John,
(New York:Macmillan, 1922), 704-708. G.K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand
Rapids:Eerdmans, 1999), 871.
J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966), 251-254; J.A. Seiss, The Apocalypse, (Grand
Rapids:Zondervan, 1973), 391-394; G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of St. John, (Grand Rapids, 1972), 227-229; H.
Alford, The Greek New Testament, Vol.IV, (Grand Rapids:Baker, 1980), 710-711; W. Hendriksen, More then Conquerors, Vol.I,
(Grand Rapids, 1939), 169.
S. Greijdanus, De Openbaring des Heren aan Johannes, (KV; Kampen:Kok, 1965), 256.
W. Scott, Exposition of the Revelation of Jesus Christ, (London:Pickering and Inglis, 1920), 352.
Vgl. W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 425.
R.L. Thomas, Revelation 8-22: An Exegetical Commentary, (Chicago:Moody, 1995), 299.
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(12)

En de tien horens die u hebt gezien, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar een uur gezag
als koningen ontvangen met het beest.
De tien koningen hebben in tegenstelling tot de zeven koningen uit vs10 nog geen koninkrijk
ontvangen. Ze zullen alle tien op hetzelfde uur gezag als koningen ontvangen met het beest.16 Dit
verwijst duidelijk naar de toekomst, want zulk een staatsvorm had het Romeinse Rijk nog nooit.17

(13)

Dezen hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest.

(14)

Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen – want Hij is Heer van de heren en Koning
van de koningen – en zij die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen.’
Het Lam wordt hier ‘Heer van de heren en Koning van de koningen’ genoemd (vgl. Op19:6;
1Tm6:15). Hij komt met zijn geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. Deze termen kunnen
moeilijk op engelen betrekking hebben, maar wijzen naar de hemelse heiligen waarover sprake is in
Op19:14. ‘Geroepenen’ verwijst ernaar dat ze door God geroepen werden (1Th2:12); ‘uitverkoren’
dat ze door God uitverkoren werden (vgl. Ef1:4) en ‘trouw’ dat ze hun leven op aarde in trouwheid
doorbracht hebben (Op2:12).

(15)

En hij zei tot mij: ‘de wateren die u hebt gezien, waarop de hoer zit, zijn volken en menigten en naties en talen.

(16)

En de tien horens die u hebt gezien en het beest, dezen zullen de hoer haten en haar eenzaam en naakt maken, en haar
vlees eten en haar met vuur verbranden.
De Statenvertaling vertaald hier onterecht: ‘En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het
beest.’ Daardoor lijkt het alsof alleen de tien horens de hoer zullen haten. Dit is echter niet het
geval. Het Grieks zegt dat zowel de tien horens als het beest de vrouw zullen haten.
Ze zullen de hoer haten, haar eenzaam en naakt maken en haar vlees eten en haar met vuur
verbranden (vgl. 2Kn9:30-37; Ez23:24-29). Volgens de Thora moest de dochter van een priester die
ontucht had begaan met de vuur verbrandt worden (Lv21:9).

(17)

Want God heeft in hun harten gegeven zijn bedoeling uit te voeren en het met enerlei bedoeling uit te voeren en hun
koninkrijk aan het beest te geven, totdat de woorden van God vervuld zullen zijn.

(18)

En de vrouw die u hebt gezien, is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen van de aarde.’
Opnieuw wordt een van de meer dan veertig symbolen die het boek openbaring uitgelegd. 18
Enkel haar karakter als ‘stad’ zal blijven bestaan en pas al het einde van de grote verdrukking, kort
voor de weer komst van Christus, bij de zevende plaag van God direct geoordeeld worden.

5

Vragen
1. In Op17 vinden we de beschrijving van de hoer, welke overeenkomsten en contrasten
bestaan er tussen haar en de bruid van het Lam (Op19)? Waarop legt de schrijver de
meeste nadruk? Waarover spreekt hij het meest? Waarover het minst?
2. Welke parallellen bestaan er tussen Op17-18 en Jr50-51?

16 E.W. Bullinger, The Apocalypse or ‘The Day of the Lord’, (London:Eyre and Spottiswodde, z.j.), 545-48; J.F. Walvoord, The
Revelation of Jesus Christ, (Chicago:Moody, 1966), 255; W. Kelly, Lectures on the Book of Revelation, (London:Rouse, 1897),
368-376.
17 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 344.
18 J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 248.
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18:1-24 – Babylon, de grote stad
1

Vertaling

(1) Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen, die grote macht had; en de aarde werd verlicht door zijn
heerlijkheid. (2) En hij riep met krachtige stem de woorden: ‘Gevallen, gevallen is het grote Babylon, en het is een
woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest en een wachttoren van elke onreine en gehate vogel
geworden. (3) Want van de wijn van de grimmigheid van haar hoererij hebben alle naties gedronken en de koningen van
de aarde hebben met haar gehoereerd en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de macht van haar weelde.’
(4) En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Gaat uit van haar, mijn volk, opdat u met haar zonden geen
gemeenschap hebt en opdat u van haar plagen niet ontvangt; (5) want haar zonden zijn opgestapeld tot aan de hemel en
God heeft Zich haar ongerechtigheden herinnerd. (6) Vergeldt haar zoals ook zij vergolden heeft, en verdubbelt haar
dubbel naar haar werken; mengt haar dubbel in de drinkbeker die zij gemengd heeft. (7) Naarmate zij zichzelf
verheerlijkt heeft en weelderig geleefd heeft, geeft haar zoveel pijniging en rouw. Want zij zegt in haar hart: “Ik zit als
koningin en ben geen weduwe en zal helemaal geen rouw zien.” (8) Daarom zullen haar plagen op een dag komen: dood
en rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden; want sterk is de Heer, God, die haar geoordeeld heeft. (9) En
de koningen van de aarde die met haar gehoereerd en weelderig geleefd hebben, zullen over haar wenen en weeklagen,
wanneer zij de rook van haar brand zien, (10) terwijl zij uit vrees voor haar pijniging in de verte blijven staan en zeggen:
“Wee, wee de grote stad, Babylon, de sterke stad; want in een uur is uw oordeel gekomen.” (11) En de kooplieden van de
aarde wenen en treuren over haar, omdat niemand hun koopwaar meer koopt: (12) koopwaar van goud, van zilver, van
edelgesteente en van parels; van fijn linnen, van purper, van zijde en van scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei
ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout; van koper, van ijzer en van marmer; (13) kaneel,
specerij, reukwerken, balsem, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe; lastdieren en schapen; van paarden en wagens; van
lichamen en zielen van mensen. (14) En de vruchten die de begeerte van uw ziel waren, zijn van u geweken en al het
glansrijke en blinkende is voor u verloren en men zal het geenszins meer vinden. (15) De kooplieden in deze dingen, die
door haar rijk geworden zijn, zullen uit vrees voor haar pijniging in de verte blijven staan, terwijl zij wenen en treuren
(16) en zeggen: “Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken en versierd met goud,
edelgesteente en parels; want in een uur is die zo grote rijkdom verwoest.” (17) En iedere stuurman en iedere zeereiziger
en de zeelieden en allen die op zee hun werk hebben, bleven in de verte staan (18) en terwijl zij de rook van haar brand
zagen, riepen zij de woorden: “Welke stad was aan die grote stad gelijk?” (19) En zij wierpen stof op hun hoofden en
terwijl zij weenden en treurden, riepen zij de woorden: “Wee, wee de grote stad, waarin allen die hun schepen op zee
hadden, door haar kostbaarheid rijk werden; want in een uur is zij verwoest.” (20) Wees vrolijk over haar, hemel, en u,
heiligen en apostelen en profeten, omdat God uw rechtszaak tegen haar berecht heeft.’
(21) En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei: ‘Zo zal de grote stad
Babylon met geweld neergeworpen worden en zij zal geenszins meer gevonden worden. (22) En geluid van harpspelers,
toonkunstenaars, fluitspelers en bazuinblazers zal geenszins meer in u gehoord worden, en geen enkele beoefenaar van
enige kunst zal meer in u gevonden worden, en geluid van een molen zal geenszins meer in u gehoord worden, (23) en
lamplicht zal geenszins meer in u schijnen, en de stem van bruidegom en bruid zal geenszins meer in u gehoord worden.
Want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle naties misleid. (24) En in haar werd
gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen die op de aarde geslacht zijn.’

2

Vertaalvarianten

2

wachttoren: of ‘gevangenis’ (vgl. LXX:Hk2:1).
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Commentaar

(1)

Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen, die grote macht had; en de aarde werd verlicht door zijn
heerlijkheid.
Opnieuw zijn er uitleggers die bij deze ‘andere engel’ aan de Heer Jezus denken.1 Hier is Hij de
Rechter, in Op8:3 de Priester en in Op10:1 de Koning.2 Het is verder opvallend dat in dit hoofdstuk
het beest en zijn koningen niet meer worden genoemd.

(2)

En hij riep met krachtige stem de woorden: ‘Gevallen, gevallen is het grote Babylon, en het is een woonplaats van demonen
en een bewaarplaats van elke onreine geest en een wachttoren van elke onreine en gehate vogel geworden.
In dit hoofdstuk wordt de toestand van Babylon naar de gebeurtenissen van Op17:16
beschreven. De stad, het grote en sterke Babylon is in het uur van het oordeel noch groot noch sterk.
We vinden er vier stemmen die van de hemel uitgeroepen worden, terwijl de drie stemmen vinden
die vanuit de aarde worden uitgesproken.3
De vrouw uit het vorige hoofdstuk is het symbool van het religieuze systeem, de stad in dit
hoofdstuk wijst erop dat ze tegelijkertijd een politieke, maatschappelijke en culturele macht is. De
stad is niet gevallen door de tien koningen, maar door een aardbeving (Op16:19-21). Ze is een
woonstede van de duivelen en een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel geworden. De
vogels hebben hier een negatieve connotatie (vgl. Mt13:31; Js34:11-15; Jr5:27; Dn4:12). Wat een
verschil met de gemeente die in Ef2:2 een woonstede van de heilige Geest wordt genoemd. 4

(3)

Want van de wijn van de grimmigheid van haar hoererij hebben alle naties gedronken en de koningen van de aarde
hebben met haar gehoereerd en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de macht van haar weelde.’

(4)

En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Gaat uit van haar, mijn volk, opdat u met haar zonden geen
gemeenschap hebt en opdat u van haar plagen niet ontvangt;
In het Oude Testament werd hetzelfde bevel uitgeroepen tot Juda (Js48:20; 52:11; Jr50:8;
51:6,9,45). Hier gaat het zeker niet over een christelijke gemeente waar nog de redding door het
bloed van Christus wordt geleerd. Het gaat hier over het anti-christelijke Babylon! Daarbij moeten
we niet denken aan één bepaalde kerkelijke denominatie, maar om het geheel van alle schijnchristenen die de grondslagen van het christelijke geloof hebben losgelaten.
Het gaat om de spotters uit 2Pt3 die helemaal niet meer geloven in de letterlijke wederkomst. In
wezen kun je deze groep aan de hand van de volgende kwestie herkennen: geloven ze nog in een
lichamelijke zichtbare wederkomst van Christus op een bepaald moment in de tijd?5
In het Nieuwe Testament wordt de gemeente steeds weer opnieuw opgeroepen om zich af te
zonderen van het kwaad. In 2Ko6:17 gaat het om de afzondering van de wereld; in Hb13:13 om de
afzondering van het judaïsme dat Christus verwerpt; in 2Tm2:19-22 uiteindelijk om de afzondering
van de valse christenen. De gelovigen hebben gemeenschap van een godsdienstig systeem, als ze
zich niet hiervan scheiden (2Jh2:11).

(5)

want haar zonden zijn opgestapeld tot aan de hemel en God heeft Zich haar ongerechtigheden herinnerd.
Haar zonden zijn opgestapeld tot aan de hemel. Ze zijn verbonden, zoals de stenen van een
gebouw verbonden zijn met mortel. Door de uitspraak: ‘want haar zonden zijn opgestapeld tot aan
1

2
3
4
5

F. Düsterdieck, Critical and Exegetical Handbook to the Revelation of John, (MC; New York:Funk en Wagnalls, 1887), 442; I.T.
Beckwith, The Apocalypse of John, (New York:Macmillan, 1922), 712; M. Wilcock, The Message of Revelation, (Downers
Grove:InterVarsity, 1975), 166; M.R. Mulholland, Revelation, Holy Living in an Unholy World, (Grand Rapids:Zondervan,
1990), 284; D.C. Chilton, The Days of Vengeance: An Exposition of the Book of Revelation, (Fort Worth:Dominion, 1987),
445-446; W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 429.
W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 430.
B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 140.
B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 141.
W.J. Ouweneel, Verwachting, (Vaassen:Medema, 2000), 89.
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de hemel en God heeft Zich haar ongerechtigheden herinnerd.’, lijkt de schrijver terug te denken
aan de torenbouw van Babel, waar het volk een toren wilde bouwen tot aan de hemel (Gn11:4).
(6)

Vergeldt haar zoals ook zij vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel naar haar werken; mengt haar dubbel in de
drinkbeker die zij gemengd heeft.
Babylon heeft zich namelijk schuldig gemaakt aan het bloed van de heilige en de profeten
(Op17:6; 18:20,24; 19:2). Omdat het andere uit haar beker liet drinken (17:4), zal het nu zelf uit de
beker van de toorn van God moeten drinken. Babylon zal dubbel vergolden worden: ‘verdubbelt
haar dubbel’.

(7)

Naarmate zij zichzelf verheerlijkt heeft en weelderig geleefd heeft, geeft haar zoveel pijniging en rouw. Want zij zegt in
haar hart: “Ik zit als koningin en ben geen weduwe en zal helemaal geen rouw zien.”
Dit deel over de weduwe is duidelijk onderscheiden van de vrouw, de verloofde en de bruid.
Babylon zegt dat ze geen weduwe is en drukt daarmee uit dat ze haar man niet mist. Ze heerste al
als koningin, zonder dat Christus al heerste.

(8)

Daarom zullen haar plagen op een dag komen: dood en rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden; want sterk
is de Heer, God, die haar geoordeeld heeft.
‘Een dag’ is niet de lengte van het oordeel, maar op het spontane: ‘in één uur’ (vgl. vs10,16,19).

(9)

En de koningen van de aarde die met haar gehoereerd en weelderig geleefd hebben, zullen over haar wenen en weeklagen,
wanneer zij de rook van haar brand zien,
We vinden drie klagen in dit hoofdstuk.6 In vs9 klagen de koningen van de aarde, in vs11-16 de
kooplieden van de aarde en in vs17-19 het stuurmanschap en de zeelieden.

(10)

terwijl zij uit vrees voor haar pijniging in de verte blijven staan en zeggen: “Wee, wee de grote stad, Babylon, de sterke
stad; want in een uur is uw oordeel gekomen.”
Zo plotseling, zo verrassend snel komt het oordeel. Als Gods tijd er is, gebeuren de dingen snel
en precies zoals Hij wil. Zowel de kooplieden, koningen als de zeelieden spreken van een
plotselingen verwoesting (Op18:10,16,19).

(11)

En de kooplieden van de aarde wenen en treuren over haar, omdat niemand hun koopwaar meer koopt:
Deze mensen hadden geprofiteerd van de handel met Babylon. Ze waren van haar
maatschappelijke en economische systeem afhankelijk. Ze hadden zelfs gehandeld in lichamen en
zielen van mensen, die als laatsten in de rij worden genoemd.

(12)

koopwaar van goud, van zilver, van edelgesteente en van parels; van fijn linnen, van purper, van zijde en van scharlaken;
allerlei welriekend hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout; van koper, van
ijzer en van marmer;
De kooplieden geven een uitvoerig overzicht van de luxe die aanwezig was in Babylon. 7 Hoe
rijk waren ze door Babylon geworden (vs3,9,11,15,19,23)! Het ‘welriekende hout’ had een donkere
kleur en werd vroeger in de tijd van Johannes gebruikt om meubels te maken.8

(13)

kaneel, specerij, reukwerken, balsem, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe; lastdieren en schapen; van paarden en
wagens; van lichamen en zielen van mensen.
De kooplieden handelden echter niet alleen met materialen, maar ook met mensen, zoals ook de
dwaalleraars met mensen handelen (2Pt3).
6
7
8

B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 145.
Zie gedetailleerd W. Barclay, The Revelation of John, Vol. II, (DSB; Edinburgh:Saint Andrew, 1964), 200-213.
W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 438.
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(14)

En de vruchten die de begeerte van uw ziel waren, zijn van u geweken en al het glansrijke en blinkende is voor u verloren
en men zal het geenszins meer vinden.
Men zou het geenszins meer vinden. Deze laatste uitdrukking vinden we op verschillende
manieren, zeven keer terug in vs14 en 21-23.

(15)

De kooplieden in deze dingen, die door haar rijk geworden zijn, zullen uit vrees voor haar pijniging in de verte blijven
staan, terwijl zij wenen en treuren
De kooplieden zullen wenen en treuren, niet vanwege de mensen, maar vanwege de rijkdom
die verloren gaat.

(16)

en zeggen: “Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken en versierd met goud,
edelgesteente en parels; want in een uur is die zo grote rijkdom verwoest.”

(17)

En iedere stuurman en iedere zeereiziger en de zeelieden en allen die op zee hun werk hebben, bleven in de verte staan

(18)

en terwijl zij de rook van haar brand zagen, riepen zij de woorden: “Welke stad was aan die grote stad gelijk?”
De vragen die hier gesteld worden herinneren aan de vragen over Tyrus in Ez27:32.9

(19)

En zij wierpen stof op hun hoofden en terwijl zij weenden en treurden, riepen zij de woorden: “Wee, wee de grote stad,
waarin allen die hun schepen op zee hadden, door haar kostbaarheid rijk werden; want in een uur is zij
verwoest.”

(20)

Wees vrolijk over haar, hemel, en u, heiligen en apostelen en profeten, omdat God uw rechtszaak tegen haar berecht heeft.’
Vooral Babel staat model voor de eigenwillige pogingen van de mens. God maakt er hier
voorgoed een eind aan.

(21)

En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei: ‘Zo zal de grote stad Babylon
met geweld neergeworpen worden en zij zal geenszins meer gevonden worden.
Dit is de derde sterke engel waarover we lezen in het boek Openbaring (vgl. 5:2; 10:1).
Ouweneel zegt dat ze alle drie in verband staan met de drie gebieden van het oordeel: over het
Romeinse rijk, over Israël en over het grote Babylon. 10 Een soortgelijke uitspraak vinden we in
Jr51:58, 61-64.

(22)

En geluid van harpspelers, toonkunstenaars, fluitspelers en bazuinblazers zal geenszins meer in u gehoord worden, en
geen enkele beoefenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden, en geluid van een molen zal geenszins
meer in u gehoord worden,

(23)

en lamplicht zal geenszins meer in u schijnen, en de stem van bruidegom en bruid zal geenszins meer in u gehoord worden.
Want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle naties misleid.

(24)

En in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen die op de aarde geslacht zijn.’

4

Vragen
1. Wat doet u om het in dit hoofdstuk genoemd boze uit uw eigen leven weg te houden?
2. In Op18 vinden we de beschrijving van de stad Babylon, welke overeenkomsten en
contrasten bestaan er met het hemelse Jeruzalem (Op21)? Waarop legt de schrijver de
meeste nadruk? Waarover spreekt hij het meest? Waarover het minst?

9

W. Lee, ‘The Revelation of St. John,’ The Holy Bible, red. F.C. Cook, Vol. IV, (London:Murray, 1881), 774; J.L. Wall, Going
for the Gold, (Chicago:Moody, 1991), 217.
10 W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 441.
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19:1-10 – Het huwelijk van het Lam
1

Vertaling

2

Commentaar

(1) Hierna hoorde ik als een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja! De behoudenis en de
heerlijkheid en de macht zijn van onze God! (2) Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de
grote hoer geoordeeld, die de aarde heeft verdorven met haar hoererij, en Hij heeft het bloed van zijn slaven van haar hand
gewroken. (3) En voor de tweede maal zeiden zij: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid. (4) En de
vierentwintig oudsten en de vier levende wezens vielen neer en aanbaden God die op de troon zat en zeiden: Amen,
halleluja! (5) En van de troon ging een stem uit die zei: Prijst onze God, al zijn slaven, en u die Hem vreest, kleinen en
groten! (6) En ik hoorde als een stem van een grote menigte en als een stem van vele wateren en als een stem van zware
donderslagen, die zeiden: Halleluja! Want de Heer, onze God, de Almachtige, heeft zijn koningschap aanvaard. (7)
Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn
vrouw heeft zich gereedgemaakt; (8) en haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend, rein, fijn linnen, want het fijne
linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. (9) En hij zei tot mij: Schrijf: gelukkig zij die geroepen zijn tot het
bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. (10) En ik viel voor zijn
voeten neer om hem te aanbidden; en hij zei tot mij: Zie toe, doe dit niet; ik ben een medeslaaf van u en van uw broeders
die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.

(1)

Hierna hoorde ik als een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja! De behoudenis en de
heerlijkheid en de macht zijn van onze God!
Opnieuw begint er een nieuw gedeelte in het boek Openbaring. Nadat de profeet de visioenen
uit het vorige hoofdstuk gezien had hoorde hij een luide stem in de hemel zeggen: Halleluja! De
behoudenis en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God! We vinden hier de eerste van vier
‘halleluja’s’ in het Nieuwe Testament. In de verzen die volgen wordt uitgebreid de aanbidding in de
hemel beschreven. Het is een waarachtig ‘hallelujah-koor’.1 Tevens vinden we een vertaling van het
woord ‘halluluja’ in vs5: ‘Prijst onze God!’ Het is verder opvallend dat het woord ‘halleluja’ in het
Oude Testament voor de eerste keer in Ps104:35 voorkomt; deze Psalm verwijst profetisch naar het
komende vrederijk.
Terwijl we in Op7 de grote menigte die op de aarde door de grote verdrukking in het vrederijk
zagen, zien wie hier de grote menigte in de hemel.

(2)

Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde heeft verdorven
met haar hoererij, en Hij heeft het bloed van zijn slaven van haar hand gewroken.
Hier vinden we het antwoord op de smekingen en gebeden van de martelaren die we in Op6:19
zagen en die God erom vroegen hun bloed te wreken.2 De aarde zal de hemel negeren, maar de
hemel zal de aarde niet negeren.

(3)

En voor de tweede maal zeiden zij: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid.
De rook van Babylon stijgt op van eeuwigheid tot eeuwigheid.

1
2

F.C. Ottman, The Unfolding of the Ages, (New York:Baker & Taylor, 1905), 402.
J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 258.
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(4)

En de vierentwintig oudsten en de vier levende wezens vielen neer en aanbaden God die op de troon zat en zeiden: Amen,
halleluja!
In dit vers wordt de kring kleiner en horen we net als in Op4-5 enkele nog maar de oudste en de
vier levende wezens. Ze vallen samen meer, aanbidden en prijzen Godt.

(5)

En van de troon ging een stem uit die zei: Prijst onze God, al zijn slaven, en u die Hem vreest, kleinen en groten!
Dit is de meest algemene beschrijving voor alle gelovigen. De uitdrukking ‘kleinen en groten’
verwijst naar alle sociale en maatschappelijke bevolkingsgroepen. We vinden de uitdrukking op vijf
verschillende plaatsen: Op11:18 (‘de godsvrezenden’); 13:16 (‘de aardbewoners’); 19:5 (‘alle
godsvrezenden’); 19:18 (‘de soldaten van het beest’); 20:12 (‘de gestorven ongelovigen’).

(6)

En ik hoorde als een stem van een grote menigte en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen,
die zeiden: Halleluja! Want de Heer, onze God, de Almachtige, heeft zijn koningschap aanvaard.
Het laatste ‘halleluja’ herinnert aan de Psalmen
die van Gods trouwe heerschappij spreken (Ps93,
97, 99). Eens werd God Mens en wandelde hij in
nederigheid op deze aarde. Hij werd verworpen en is
na zijn sterven en opstanding in de hemel
opgenomen. Nu komt Hij terug en heeft Hij het
koningschap aanvaard.

(7)

Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid
geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en
zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;
Deze vrouw is de gemeente. In 2Ko11:2 is ze de
Fig. 38: Het geruis van vele wateren
verloofde, in Op22:17 de bruid en in Ef5:22-33 een
vrouw die van haar man wordt geliefd. We moeten hierbij eraan denken dat er in het Joodse geloof
drie huwelijksstappen waren.3 Hier zijn we bij de tweede stap, waarbij de bruid al vrouw genoemd
wordt. Het woord ‘vrouw’ dat vanaf dat moment gebruikt wordt, is de uitdrukking van een frisse
liefdesrelatie. De volgende stap die hierop volgt is het bruidsmaal.
Het Lam heeft een hemelse bruid, de gemeente, die zijn verwerping op de aarde heeft gedeeld
en die ook zijn heerlijkheid met Hem zal delen. Israël, of preciezer Jeruzalem, zal volgens de
profetieën van het Oude Testament de aardse vrouw van de Messias zijn. Het is de vrouw die in het
Oude Testament met de Heer verbonden was en die aan het einde van de geschiedenis geheel
vernieuwd en met Hem verbonden zal zijn. De vrouw, die voor een korte tijd was verstoten, zal
opnieuw door de Heer worden opgenomen. Deze vereniging zal op aarde plaatsvinden. De aardse
overrest van Israël zal op aarde met de Koning worden verenigd zoals Ps45 het beschrijft:
‘Voor de koorleider. Op de wijze van: De lelien. Van de Korachieten. Een leerdicht; een lied der
liefde. Mijn hart trilt van blijde woorden, ik draag mijn gedicht een koning voor, mijn tong is de
stift van een vaardig schrijver. Gij zijt schoner dan de mensenkinderen, liefelijkheid is over uw
lippen uitgegoten; daarom heeft God u voor altoos gezegend. Gord uw zwaard aan de heup, gij
held, uw majesteit en uw luister; ja uw luister! Rijd voorspoedig uit, voor de zaak van waarheid,
ootmoed en recht, uw rechterhand lere u geduchte daden: Uw pijlen zijn gescherpt (volken zijn
onder u) zij dringen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, staat voor altoos en
eeuwig, uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Gij hebt gerechtigheid lief en haat
goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen;
mirre, aloe en kassia zijn al uw klederen; uit ivoren paleizen verheugt u snarenspel;
koningsdochters zijn onder uw geliefden; de gemalin staat aan uw rechterhand in goud van Ofir.
Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader, laat de
3

E.M. Yamauchi, ‘Cultural Aspects of Marriage in the Ancient World,’ Bibliotheca Sacra 135:539 (jul-sept. 1978): 241-52.

175

●

Openbaring / 19:1-10 – Het huwelijk van het Lam

koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer; buig u dus voor hem neder. Dan zoeken, o
dochter van Tyrus, de rijksten des volk met geschenken uw gunst. Louter pracht is de
koningsdochter daarbinnen, van goudbrokaat is haar kleed; in kleurig geborduurde gewaden
wordt zij tot de koning geleid, jonkvrouwen in haar gevolg, haar vriendinnen, worden tot u
gebracht; onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij komen in des konings paleis. Op
de plaats uwer vaderen zullen uw zonen staan, gij zult hen tot vorsten stellen over het ganse
land. Ik wil uw naam vermelden in alle geslachten; daarom zullen volken u loven voor altoos en
immer.’

We moeten goed letten op het verschil tussen Ps45 en Op19. Als we deze verschillen bekijken
ontmoeten we de volgende contrasten tussen beide teksten.
De vrouw in Psalm 45

De vrouw in Openbaring 19

Aardse vreugde over de vrouw

Hemelse vreugde over de vrouw

Hoofdplaats: Judea

Hoofdplaats. de hemel

De Koning in het middelpunt

Het Lam in het middelpunt

Gevecht en overwinning van tevoren

Gevecht en overwinning volgen het huwelijk

We kunnen daarom het beste in Ps45 de gelovigen uit Israël in het Oude Testament en de tijd na
de opname zien, en in de vrouw in Op19 de gemeente. In de toekomstige dagen zal de Heer zich
een hemelse bruid (de gemeente) uitkiezen en een aardse bruid (Israël) hebben.
(8)

en haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend, rein, fijn linnen, want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de
heiligen.
Johannes ziet hier de bruid van het Lam, de gemeente. We moeten hier dus niet denken aan
engelen. Van engelen wordt in Op15:6 gezegd, dat ze in reine linnen gekleed zijn, maar daar staat in
het Grieks het woord linon, en niet byssinos zoals we dat hier vinden (Op19:14). Ook de
hogepriester in het Oude Testament droeg linnen kleding (Ex28.42; Lv6.3; 16:4,23,32).
Soldaten dragen normaal kleding die dient als camouflage, maar hier zijn de heiligen die met de
Heer verschijnen gekleed met reine en blinkende kleren. Het is alsof de Heer Jezus zich geen
gedachte erover hoeft te maken, dat de kleding van zijn dienaren wel eens vuil zouden kunnen
worden. We vinden in het vorige vers de menselijke verantwoordelijkheid, want het ging daar om
een kleed dat de bruid zelf gemaakt had. Hier wordt er verder aan toegevoegd ‘haar is gegeven’. Zo
maakte de schrijver duidelijk dat het kleed niet enkel berust op de menselijke verantwoordelijkheid,
maar ook afhankelijk is van de pure genade van God. Iedere rechtvaardige daad is alleen mogelijk
vanwege Gods hulp (Ef5:26).

(9)

En hij zei tot mij: Schrijf: gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn
de waarachtige woorden van God.
Het gedeelte van het huwelijk dat hier beschreven wordt is het huwelijksmaal. Dit stemt
volledig overeen met de antieke huwelijksceremonie. Eerst werd het huwelijksverbond gesloten
tussen man en vrouw. Vanaf dat moment werden ze al beschouwd als echtparen, hoewel ze nog niet
samenwonenden (vgl. Gn29:21; Mt1:20). Dat is de positie van de gemeente op dit moment: ze is
met Christus verloofd (2Ko11:2), maar is nog niet zijn vrouw (Ef5:23-32). Na enkele jaren vond
dan het eigenlijke huwelijk plaats: de bruidegom haalde met zijn vrienden de bruid thuis af en
bracht ze naar zijn eigen woning. Dit gebeurt met de gemeente als Christus haar van de aarde zal
wegnemen en in het vaderhuis brengen zal (1Th4:13-18; Jh14:1-3). Tenslotte vindt het
huwelijksfeest plaats in de woning van het jonge echtpaar. Hierbij worden veel gasten uitgenodigd
(Mt22:1-14; Lk14:8; Jh2:1-12; Op19:10).
De ‘gasten’ die de profeet hier beschrijft kunnen dus niet verwijzen naar de bruid zelf, omdat de
bruid niet op haar eigen huwelijk uitgenodigd kan worden; integendeel, ze is degene die met het
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Lam haar gasten uitnodigt.4 Zo hebben sommige uitleggers gedacht aan de gelovige die tijdens de
grote verdrukking der martelaarsdood stierven. Maar vermoedelijk kan het ook niet om hen gaan,
want zij hebben nog geen verheerlijkt lichaam ontvangen. De opstanding vindt pas plaats in
Op20:4, na de verschijning van de Heer op aarde. Het moet dus om de gelovigen gaan die zich in de
hemel bevinden en die niet tot de gemeente behoren en wel al verheerlijkt zijn. Dat kunnen
bijvoorbeeld de gelovigen uit het Oude Testament zijn.5
(10)

En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden; en hij zei tot mij: Zie toe, doe dit niet; ik ben een medeslaaf van u
en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest
van de profetie.
In Op17:6 was je alles nog zeer verbaasd toen hij de valse hoer zag. Hier is hij vol vreugde als
hij de daden en wonderen Gods mag horen en de ware bruid mag aanschouwen. Hij valt zelfs neer
voor de voeten van de engel en wil hem aanbidden.
Het is vreemd dat Johannes zoiets doet, en dan nog wel tweemaal. Maar Johannes’
handelswijze wordt begrijpelijker wanneer we zien dat het Griekse proskuneo (bet. ‘in eerbied
neervallen’) gebruikt wordt voor iemand die een meerdere is. In het Oude Testament komt dit
begrip eveneens voor en lezen we over Lot die voor de twee engelen neerknielt (Gn19:1), Abraham
die voor de inwoners van Kanaän knielt (Gn23:7,12), het knielen van Jakob voor zijn broer Esau
(Gn33:3), de belofte dat de Sabeeërs voor de Israëlieten zullen knielen (Js45:14) en de ‘aanbidding’
die Nebukadnezar aan de profeet Daniël brengt (Dn2:46). Wel moet opgemerkt worden dat in het
Nieuwe Testament proskuneo vrijwel altijd iemand ‘aanbidden als God’ betekent. Johannes
beschrijft zo de verering van de antichrist met behulp van hetzelfde woord proskuneo
(Op13:4,8,12,15; 14:9,11). Het eeuwig evangelie daarentegen houdt in dat de Here God alleen
‘aanbeden’ wordt (Op14:6-7). Des te opvallender is het dat Jezus Christus wel mag delen in de
verering die God ten deel valt (Op5:8-14).
We hebben hier dan te maken met een aanscherping van de norm waarbij het neerknielen voor
andere personen door God wordt verboden, omdat het te veel lijkt op het brengen van goddelijke
eer. De profeet moet God aanbidden, ‘want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.’ De
geest in alle profetieën, van de eerste tot de laatste, zet ons aan tot het verheerlijken van Jezus
Christus.

4
5

Contra: G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans, 1985), 250.
W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 453.
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19:11-21 – Verschijning van Christus als Rechter
1

Vertaling

2

Structuur

(11) En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, heet Getrouw en Waarachtig, en Hij
oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. (12) En zijn ogen zijn als een vuurvlam en op zijn hoofd zijn vele diademen en
Hij heeft een geschreven naam, die niemand kent dan Hijzelf. (13) En Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed, en
zijn naam wordt genoemd: het Woord van God. (14) En de legers die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden,
bekleed met wit, rein, fijn linnen. (15) En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties slaat.
En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn
van God de Almachtige. (16) En Hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven naam: Koning van de koningen
en Heer van de heren. (17) En ik zag een engel staan in de zon, en hij riep met luider stem en zei tot alle vogels die in
het midden van de hemel vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd van God; (18) opdat u vlees eet van koningen,
vlees van oversten over duizend, vlees van sterken, vlees van paarden, en van hen die daarop zitten en vlees van allen,
zowel van vrijen als van slaven, van kleinen als van groten. (19) En ik zag het beest en de koningen van de aarde en
hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger. (20) En het beest werd
gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die
het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur
die van zwavel brandt. (21) En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van Hem die op het
paard zat, en alle vogels werden verzadigd van hun vlees.

Roloff ziet tussen v10 en 11 een duidelijk gemarkeerde caesuur.1

3
(11)

Commentaar

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt
en voert oorlog in gerechtigheid.
Vanaf Op19:11 ontmoeten we de uitdrukking ‘en
ik zag’ negen keer; dat wijst op een chronologische
volgorde.2 Eindelijk is het moment aangebroken
waarbij niet enkel een deur geopend is in de hemel
(4:1), maar dat de gehele hemel geopend is en de
aarde met de hemel weer net als in de hof van Eden
in verbinding met elkaar staat. Uiteraard zijn er
meerdere teksten in de Bijbel die van een geopend
zijn of van een zich gaan openen van de hemel(en)
spreken (Ez1:1; Mt3:16; Mk1:10; Lk3:21; Jh1:51;
Hd7:56; 10:11). Toch vinden we zulk een gebeurtenis
Fig. 39: Christus verschijnt vanuit de hemel
hier voor het eerst in het boek Openbaring.
Als Johannes de hemel geopend ziet, ziet hij een wit paard, maar daarop Iemand die de naam
Getrouw en Waarachtig draagt en die oordeelt en oorlog voert in gerechtigheid (Op3:14; vgl.
Mt24:27; 25:31,46; 2Th2:8). Een beschrijving die ook bekend is in de joodse literatuur.3 Dit is dus
het duidelijk oorlogsgericht, voorgesteld door Christus, gezeten op het witte paard. Het wit wijst op
de kleur van reinheid en de rechtvaardigheid van zijn onderdelen. In de tijd van de Romeinen reed
1
2
3

J. Roloff, Die Offenbarung des Johannes, (Zürich, 1984), 24.
W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 490.
1 Henoch 60:2; 90:13-19; 2 Baruch 39:7-40:4; 72; 4 Ezra 12:32; 13:1-12; Openbaring van Mozes 10; Psalmen van Salomo
17:23-51.
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de veldheer, die een grote overwinning had behaald, op een wit paard de stad naar binnen. Het
opvallende verschil is hier dat de triomftocht begint voordat de zichtbare finale overwinning is
behaald. Vervolgens zal een oordeel plaatsvinden waar Christus zal zitten op de troon van zijn
heerlijkheid.
De eerste keer kwam Hij op een ezel (Mt21:5-7). De tweede keer zal Hij komen op een groot
wit paard (Op19:11). De eerste keer kam Hij als een lam in stilte: ‘Hij werd mishandeld, maar hij
liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als
een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open’ (Js53:7). Nu komt hij
voor de tweede keer als een leeuw: ‘En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem,
zodat hemel en aarde beven’ (Jl3:16a). De eerste keer toen Hij kwam, werd Hij terecht gesteld
(Jh9:39). De tweede keer als Hij komt, zal Hij de Rechter zijn (Hd10:42; 2Tm4:8). De eerste keer
kwam Hij in nederigheid (Fp2:5-8). De tweede keer zal Hij komen in heerlijkheid (Mt25:31). De
eerste keer kwam Hij om te sterven (Mt20:28). De tweede keer zal Hij komen om de oordeel en
regeren (Op11:15).
(12)

En zijn ogen zijn als een vuurvlam en op zijn hoofd zijn vele diademen en Hij heeft een geschreven naam, die niemand
kent dan Hijzelf.
De ogen van Christus zijn als een vuurvlam (vgl. Op1:14) en op zijn hoofd bevinden zich vele
diademen die spreken van zijn koninklijke waarde die alleen Hij bezit.
Over de onbekende naam die hier genoemd wordt bestaan veel speculaties. Men dacht aan de
onuitsprekelijke naam van God: ‘Jahweh’; aan ‘de naam die boven alle namen is’; aan de naam
‘Jezus’; of aan de naam van vs13 en 16. Toch denk ik dat we hier eerder aan een geheime naam
moeten denken die voor de schepping verborgen is.

(13)

En Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed, en zijn naam wordt genoemd: het Woord van God.
Hij die zelf kan zeggen dat Hij het Woord is (Jh1:1,14), is gekomen om alle woorden van God
te vervullen (Mt3:15; 5:17; 26:54; Jh19:28).

(14)

En de legers die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen.
Hier worden de gelovigen beschreven en niet de engelen, zoals Op17:14 duidelijk maakt.4 De
legermacht volgt Hem namelijk op witte paarden en is bekleed met dezelfde kledij als de bruid. De
gelovigen worden gezien als een grote legermacht, de hemelse legerscharen, die met Christus
verschijnen vanuit de hemel. Zij volgen de Heer Jezus maar zullen niet vechten. Ze zijn daarom ook
niet zo bekleed als de Heer, maar ze dienen als symbool van de overwinning. Dit wordt duidelijk in
hun kleding. Doordat Christus deze gelovigen enige tijd voor de verdwijning in de hemel heeft
opgenomen, verschijnen ze nu met Hem in heerlijkheid. Dit verschijnen van Christus met Zijn
gemeente is ook duidelijk te erkennen uit de verdere schriftplaatsen (Zc14:5; Rm8:17; Ko3:4;
1Th3:13; 4:14; 2Th1:10; Op17:14). In dat verband moeten we letten op iets dat gewoonlijk over
het hoofd wordt gezien, namelijk, dat de wederkomende in het Nieuwe Testament niet wordt
gedacht als een eenzame wederkerende, maar komende als het middelpunt van een grote
mensengemeenschap die de kern vormt van de nieuwe wereld die hij brengt. Als hij uit de
verborgenheid treedt, treedt ook de gemeenschap, die zijn 'lichaam' heet en die als vrucht van zijn
levensovergave is gegroeid, uit haar verborgenheid en dubbelzinnigheid in het licht (Ko3:4;
Op19:14).
Zeer illustratief is de oorlogsscene op de muur van de synagoge te Dura Europos, waar iemand
die op een wit paard gezeten is strijd voert tegen een op een zwart paard gezetene, terwijl terzijde
van de strijd de ark gedragen wordt.5

4
5

Contra: G.E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John, (Grand Rapids:Eerdmans, 1985), 255.
E.R. Goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, (New Yersey, 1988), 258.
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(15)

En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties slaat. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren
staf en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige.

(16)

En Hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven naam: Koning van de koningen en Heer van de heren.

(17)

En ik zag een engel staan in de zon, en hij riep met luider stem en zei tot alle vogels die in het midden van de hemel
vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd van God;
Vervolgens lezen we over een scène die we ook terugvinden in Ez39:17-20, waar gesproken
wordt over Gog. De engel staat hier in de zon, hij staat in het zonlicht en wordt door het licht
omstraalt. Net vonden we de heerlijke feestmaaltijd in de hemel en nu, een korte tijd later, zien we
deze maaltijd op aarde waarbij duizenden mensen sterven.
De vogels vlogen in het midden van de hemel. Ze bevonden zich dus op het hoogste punt van
de zonnebaan, de zogenaamde Zenith (Gr. mesouranema). Uit het bereik van de hoogste macht en
heerlijkheid worden de roofvogels geroepen.6

(18)

opdat u vlees eet van koningen, vlees van oversten over duizend, vlees van sterken, vlees van paarden, en van hen die
daarop zitten en vlees van allen, zowel van vrijen als van slaven, van kleinen als van groten.
Hoewel in vs5 de kleine en grote slaven van God uitgenodigd werden, vinden we hier de kleine
en grote vijanden van God die deelnemen aan het aardse oordeelsmaal.

(19)

En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard
zat en tegen zijn leger.
Sommige denken dat hier hetzelfde gevecht wordt beschreven als in Zacharja 14. Toch vinden
we enkele verschillen tussen beide teksten.
Het gevecht in Zacharja 14

Het gevecht in Openbaring 19

Spreekt vooral van de vijanden van Jeruzalem

Spreekt vooral over de vijanden van het Lam

Hier vecht hoofdzakelijk Israël tegen de vijanden

Hier vecht alleen het Lam tegen de vijanden

De overlevenden naties zullen jaarlijks naar Jeruzalem De overlevenden zullen vernietigd worden (Op19:21).
gaan om God te aanbidden in het vrederijk
Ze zullen onder leiding staan van de noord-oostelijke Ze zullen onder leiding staan van het beest en de valse
machten
profeet.

(20)

En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij
hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee
geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt.
Deze poel van vuur – die vijf keer in het volgende gedeelte genoemd zal worden (Op19:20;
20:10,14-15; 21:8) – moeten we niet verwisselen met de hades (Op20:14), ofwel het dodenrijk. De
poel van vuur is namelijk datgene wat op sommige plaatsen met ‘hel’ (Gr. gehenna) vertaald wordt.
Het is het onuitblusbare eeuwige vuur (Mt10:28; 25:41,46; Mk9:43,48; Jd1:7). De vuurzee wordt
hier beschreven als ‘de poel van vuur die van zwavel brandt’. Zwavel was een gele stof die in de
vulkanische gebieden in zijn natuurlijke vorm werd gevonden en gemakkelijk brandt.7
Het beest en de valse profeet worden dus zonder dat ze in het oordeel openbaar worden, in de
poel van het vuur gegooid (Ps55:15). Het zijn dan ook de eerste twee die hierin leven worden
geworpen. Welk een tegenstelling is dat met Elia en Henoch die de eerste twee waren die levend in
de hemel werden opgenomen.

6
7

W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 465.
W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 467.
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En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van Hem die op het paard zat, en alle vogels
werden verzadigd van hun vlees.

4

Vragen
1. In dit hoofdstuk vinden we vijf lofgezangen, ontdekt u ze? Wat zijn de verschillen? Welk
refrein komt vaak terug?
2. Voor welke vier zaken bent u God zeer dankbaar?
3. Welk gezang vindt u het mooiste? Hoe wilt u deze week God aanbidden?
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20:1-15 – Het rijk, de opstandingen en het oordeel
1

Vertaling

2

Commentaar

(1) En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, die de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand had. (2) En
hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem duizend jaren; (3) en hij wierp hem in de
afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de naties niet meer zou misleiden voordat de duizend jaren
voleindigd waren; daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. (4) En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en
het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God
onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan
hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. (5) De overigen van de doden
werden niet levend voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. (6) Gelukkig en heilig is hij
die aan de eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en
van Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren. (7) En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan
uit zijn gevangenis worden losgelaten, (8) en hij zal uitgaan om de naties te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde
zijn, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand van de zee. (9) En zij kwamen op
over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad; en er daalde vuur neer van
God uit de hemel en verteerde hen. (10) En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel
waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. (11) En
ik zag een grote, witte troon en Hem die daarop zat, voor Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten, en geen
plaats werd voor hen gevonden. (12) En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan; en er werden
boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens
wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. (13) En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de
hades gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. (14) En de dood en de hades
werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de poel van vuur. (15) En als iemand niet geschreven
gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur.

(1)

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, die de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand had.
Dit hoofdstuk volgt meteen op Op19 en heeft dan ook een naadloze overgang.

(2)

En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem duizend jaren;
De satan wordt hier met vier titels genoemd die duidelijk weergeven met wie we te maken
hebben: ‘draak’, ‘oude slang’, ‘duivel’ en ‘satan’.1 ‘Draak’ wordt hij alleen in Openbaring genoemd
(Op12:3-4,7,9,13,16-17; 13:2,4,11; 16:13; 20:2).
De engel greep de draak en bond hem duizend jaren. Deze
binding wordt zo beschreven, dat hem iedere mogelijkheid tot
handelen is ontnomen.

(3)

en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de
naties niet meer zou misleiden voordat de duizend jaren voleindigd waren;
daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.
Het beest was in de afgrond gegooid. Hier kwam het ook uit
opgestegen (11:7; 17:8). En in Op9 was sprake van demonen die
uit de afgrond kwamen. Toen was er een sleutel nodig om de
afgrond te openen. Hier is opnieuw een sleutel nodig om de
1

B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 161.

Fig. 40: De opsluiting van de satan

Raymond R. Hausoul (maart 2008)

●

182

afgrond duizend jaar lang te sluiten. Het wordt verzegeld als de leeuwenkuil en het graf van
Christus (Dn6:17; Mt27:66). Het woord voor ‘afgrond’ in 2Pt2 is een ander woord dan dat in Op20.
Dat doet al vermoeden dat het om een andere zaak gaat.
Het beest wordt opgesloten omdat het hele naties had misleid. Hij zal de mensen niet meer
kunnen misleiden, zoals hij voor het laatst in Op16:13 had gedaan. Hij zou duizend jaar worden
opgesloten en daarna korte tijd worden vrijgelaten. Het begin van het vrederijk wordt zodoende
begonnen met de wederkomst van Christus (terminus a qua) en beëindigd met het loslaten van de
satan (termininus ad quem).
(4)

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het
getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden
aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend
en regeerden met Christus duizend jaren.
Opnieuw begint de profeet een tekstgedeelte met de woorden ‘en ik zag’. Eerst ziet hij tronen
en hen die daarop gaan zitten en vervolgens ziet hij de zielen van hen die om het getuigenis van
Jezus en om het woord van God waren onthoofd. De laatste groep zal bij de wederkomst van
Christus, aan het begin van het vrederijk, uit de dood opstaan.2 Als de satan gebonden zal er
duizend jaar lang gerechtigheid op de aarde heersen. Maar de gerechtigheid zal er nog niet ‘wonen’;
dat zal pas het geval zijn als de Heer de nieuwe aarde en hemel schept (2Pt3:13). Het raakt ons dat
het hele boek Openbaring nodig is om de oordelen te beschrijven die leiden tot de oprichting van
het vrederijk en om duidelijk te maken waarom dit oordeel noodzakelijk is, terwijl de beschrijving
van het vrederijk zelf vrij beknopt is.
In het vrederijk zal de Heer duizend jaar lang regeren, zoals we lazen in Op11:15: ‘En de
zevende engel bazuinde, en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: ‘Het koninkrijk van
de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen, en Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid.’.
Uiteraard zal Hij als Zoon van God eeuwig regeren, maar zijn heerschappij als Mensenzoon
wordt beperkt tot een periode van duizend jaar, totdat Hij het koninkrijk aan God de Vader heeft
gegeven (1Ko15:24). De Heer zal echter niet alleen regeren. De profeet ziet hier tronen, en mensen
die daarop gaan zitten en het oordeel mogen ontvangen. We kunnen hier het beste denken aan de
verlosten die met Christus wederkeren of opstaan uit de dood.3 Al in Op4:4 zagen we dat de
vierentwintig oudsten op tronen zaten.4 Dat de gelovigen het oordeel met Christus zal uitoefenen
blijkt uit 1Ko6:2-3.
Op dit moment zoekt de Heer nog naar mensen die Hem trouw willen blijven, maar in de
eindtijd zien we hoe de trouwen beloond worden. Onder de regering van het beest waren ze trouw
gebleven aan Christus. Niet alleen schenkt Hij hun eeuwig leven, maar ze mogen met Hem regeren.
Ze hebben gedeeld in zijn vernedering; ze mogen ook delen in zijn verheerlijking. Dat zal gebeuren
in het vrederijk op aarde. De gedachte dat de tronen er hier dus op wijzen dat het vrederijk zal
plaatsvinden in de hemel, vindt geen duidelijke ondersteuning in de tekst en is vooral een product
van een theologie die geen weet willen hebben van een aards vrederijk.5
Justinus ziet dit als een vervulling van de oudtestamentische profetieën.6 Het regeren met
Christus is niet enkel voorbehouden aan de gemeente. Zo lezen we al in Ezechiël dat tijdens het
vrederijk een vorst in Israël zal heersen, die ook voor zichzelf zondoffers zal brengen (Ez45:22).
2
3

4
5
6

W.J. Ouweneel, Das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 474.
R.H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John, Vol. II, (ICC; Edinburgh:T & T Clark, 1920),
182-83; G.B. Caird, The Revelation of St. John the Divine, (HNTC; New York:Harper, 1966), 252; H.B. Swete, The Apocalypse
of St. John, (London:Macmillan and Co., 1907), 261; G.R. Beasley-Murray, The Book of Revelation, (NCBC; Grand
Rapids:Eerdmans, 1983), 293; G.K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC; Grand
Rapids:Eerdmans, 1999), 991; J.A. Seiss, The Apocalypse, (Grand Rapids:Zondervan, 1973), 457-458; R.L. Thomas, Revelation
8-22: An Exegetical Commentary, (Chicago:Moody, 1995), 414.
J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 270; J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ,
(Chicago:Moody, 1966), 296.
Contra: J. van Genderen en W.H. Velema, Beknopte gereformeerde dogmatiek, (Kampen: Kok, 1992), 765.
Justinus de Martelaar, Dialoog met Trypho 80-81.
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Deze vorst zal niet Christus zelf zijn, omdat hij voor zichzelf een zondoffer moet brengen.
Zoiets zou overbodig zijn voor de Heer Jezus. We kunnen bij deze vorst dan ook het beste denken
aan een aardse vorst die over Israël zal regeren tijdens het vrederijk en onder het gezag zal staan van
de Koning der koningen.
2.1

Excursus: De ‘duizend jaar’ van het vrederijk

Op20:2-7 is de enige tekst in de gehele Bijbel die zegt dat het vrederijk duizend jaar duurt. Zes
keer vinden we in deze passage de uitdrukking: ‘duizend jaar’. De leer over het ‘duizendjarig
vrederijk’ is echter niet onbekend bij de vroege christenen. 7 We vinden ze al in het Jodendom en
later bij Irenaeus (130-202n.Chr.) en Tertullianus (160-225n.Chr.).8
Veel uitleggers hebben om de een of andere reden moeite met een beperkt vrederijk van duizen
jaar. Zo schrijft Balke:9
‘Het komt ons echter onjuist voor dit getal van duizend jaren letterlijk te nemen. Alle getallen in
de Openbaring zijn immers zinnebeeldig [...]. Voor God is één dag als duizend jaren, maar ook
het omgekeerde duizend jaren zijn één dag.’

Met zijn laatste verwijzing naar 2Pt3:8 probeert Balke (en soortgelijken) aan de gedachte van
een letterlijke duur van duizend jaar te ontsnappen. Maar in 2Pt3:8 gaat het om een tijd bij God,
terwijl het in Op20:3 om een aardse tijd gaat. Hoewel de zinnebeeldige verklaring van de getallen in
het boek Openbaring aantrekkelijk lijkt. Blijft Balke zonder bewijs zitten. Zijn conclusie berust
hoofdzakelijk op de theologische traditie die vanaf Augustinus ingang deed in de kerken. Er is geen
duidelijk indicatie vanuit het boek Openbaring dat de getallen zinnebeeldig moeten worden
genomen.10 Integendeel! We zien dat ook andere getallen in het boek Openbaring letterlijk genomen
kunnen worden (bijv. de 1260 dagen en de 3,5 jaar (vgl. Op11:2; 12:6,14)).
Het is interessant te zien dat de vraag hoe lang het vrederijk duurt ook van jongs af aan de
rabbijnen heeft bezig gehouden. Hieronder wil ik daarom een opsomming eens geven van de
diverse mogelijkheden en argumenten die zij naar voren brachten:
Rabbijn

Duur

Argument

Rabbi Eliezer
(±90n.Chr.)

1001j.

De Messias wil het volk Israël vreugde laten zien, net zoals het volk verdrukking heeft
gekend (Ps90:15), deze verdrukking was; 400 jaar Egypte + 111 jaar tijdens de richters +
490 jaar vanaf de Babylonische gevangenschap tot de verwoesting van de tempel = 1001
jaren.

Rabbi Abbahu
(±300n.Chr.)

7000j.

De duur van het bruiloftsfeest is 7 dagen, aangezien één Godsdag 1000 jaar is (Ps90:4),
zal het vrederijk 7000 jaren duren (Js62:5).

Rabbi Aqiba
(±135n.Chr)

40j.

Net zoals het volk Israël 40 jaar nodig had om in het beloofde land te komen, zal ook de
Messias het volk 40 jaar behoeden.

Rabbi
(±270n.Chr.)

400j.

Net zoals het volk 400 jaar in Egypte onder de verdrukking was, zal het ook 400 jaar
vrede kennen in het vrederijk (Gn15:13; Ps90:15).

Rabbi Sjemuël

4000j.

De jaren vallen onder de aioon.11

7

Vgl. A.F. Johnson, Revelation, (EBC XII; Grand Rapids:Zondervan, 1981), 578. R.H. Mounce, The Book of Revelation, (NICNT;
Grand Rapids:Eerdmans, 1983), 358-59; C.R. Erdman, The Revelation of John, (Philadelphia:Westminster, 1936), 154-62; Jean
Daniélou, The Theology of Jewish Christianity, (Philadelphia:Westminster, 1964).
8 W. van ‘t Spijker (red.), Eschatologie, Handboek over de christelijke toekomstverwachting, (Kampen:De Groot Goudriaan,
1999), 538.
9 W. van ‘t Spijker (red.), Eschatologie, Handboek over de christelijke toekomstverwachting, (Kampen:De Groot Goudriaan,
1999), 537.
10 J.B. Smith, A Revelation of Jesus Christ, (Scottdale:Herald, 1971), 269; J.F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ,
(Chicago:Moody, 1966), 295; H.W. Hoehner, ‘Evidence from Revelation 20,’ A Case for Premillennialism: A New Consensus,
red. D.K. Campbell en J.L. Townsend, (Chicago:Moody, 1992), 249.
11 W. van ‘t Spijker (red.), Eschatologie, Handboek over de christelijke toekomstverwachting, (Kampen:De Groot Goudriaan,
1999), 65.
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Rabbi Berekha

600j.

Net zo oud als de bomen worden zullen de dagen van het volk Israël zijn (Js65:22).
Aangezien hiermee de Sykomorenstam bedoeld is, duurt het vrederijk 600 jaar.

Rabbi Jehoschua
(±90n.Chr.)

2000j.

Het woord voor dagen in Psalm 90:15 is meervoud, waarbij we dus minstens aan 2
Godsdagen kunnen denken, dit is 2000 jaar (Js63:4).

Rabbi Jose
(±110n.Chr.)

60j.

Volgens Ps72:5 zullen drie geslachten God prijzen, één geslacht duurt 20 jaar.
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Excursus: Het vrederijk in de profetische boeken
Boek

Algemeen

Psalmen

2:1-12;
22:27-31;
45:1-17;
48:1-14;
72:1-17;
96:1-13;
110:1-7

Jesaja

2:1-4; 4:2-6; 9:6-7; 10:21-22; 19:25; 11:1-2; 55:3,11
11:1-13;
24:1-23; 43:1; 65:8-9
32:1-5;
32:14-20;
33:17-24; 35:1-10;
40:1-11;
42:1-4;
52:7-10; 60:1-61:6;
65:17-25; 66:15-23

Jeremia

23:1-8:
33:14-26

Ezechiel

20:33-42; 34:20-31; 34:24,30-31
36:22-36; 37:1-28;
39:21-29; 43:1-7

Daniel

2:31-45;
9:1-3;
12:1-4

Hosea

3:4-5

Joel

2:28-3:2; 3:9-21

Amos

9:9-15

Obadja

15-21

Micha

4:1-5:5

Zefanja

3:8-20

Haggai

2:1-9

Sacharja

2:1-13;
8:1-8;
9:9-10;
14:1-21

Maleachi

3:1-5; 4:1-6

Romeinen

(5)

●

Abrahams Bond

Davids Bond

Land

Nieuwe Bond

22:1-21;
24:1-10;
46:1-11;
67:1-7;
89:1-50;
98:1-9;

31:1-37; 30:22; 32:38

11:11-12; 65:9

23:5-8; 33:20-26

31:31-34;
32:25-39

34:23-25;
37:23-24

16:60-63;
36:28-29; 39:28

3:5

1:10-21

4:7-8

2:12

11:18-20;
16:60-63; 37:26

7:1-28;
9:20-27;

7:19-20

6:11-13; 13:9
8:20-23;
12:1-10;

10:6

3:16-18
11:26-29

De overigen van de doden werden niet levend voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding.
Er is dus geen gelovige meer in het graf tijdens het duizendjarig vrederijk. Degene die twee
keer geboren zijn sterven maar één keer. Maar die één keer geboren zijn sterven twee keer.
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Excursus: De zeven verschillende groepen die in het duizendjarige vrederijk komen

Aangezien de gemeente mee heerst in het vrederijk en zich niet meer kan voortplanten, omdat
ze verheerlijkt is, moeten we aannemen dat er nog minstens een andere groep mensen in het
vrederijk komt. De tabel hieronder bevestigt dit:
Groep 1

Gelovigen Israëlieten die als martelaren sterven.

Op6:9

Groep 2

Gelovigen heidenen die als martelaren sterven.

Op6:9

Groep 3

Gelovigen Israëlieten die normaal sterven

Op6:11

Groep 4

Gelovigen heidenen die normaal sterven.

Op6:11

Groep 5

De 144.000 verzegelden uit Israël, die bewaard blijven

Op7:1-8

Groep 6

Een grote volksmenigte die niemand tellen kan (Mt25:31-46)

Op7:9-17

Groep 7

De andere 144.000 in Openbaring 14

Op14

Zo zien we dat er in het duizendjarig vrederijk niet alleen Israëlieten maar ook heidenen zijn
(Js19:24-25).
(6)

Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij
zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren.
Uit de context kunnen we afleiden dat de ‘overige doden’ enkel nog maar de gestorven
ongelovigen kunnen zijn. In vs4 zijn namelijk alle ontslaat een gelovigen vanaf Abel uit de dood
opgewekt. De profeet schrijft dan ook: ‘Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel
heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van
Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren.’ ook Lucas maakt in Lc14:14 en Hd24:15 een
verschil tussen de opstanding van de rechtvaardiging en de opstanding van de onrechtvaardige.
‘Dood’ en ‘leven’ zijn dus het teken is vol uitdrukkingen: van de gelovigen wordt zelfs naar een
lichamelijke dood gezegd dat ze leven (Mt22:32; Lk20:38; Jh11:25). 12 het begrip ‘tweede dood’
vinden we ook terug in de Palestijnse Targum van Dt33:6.13
De gelovigen zullen priesters van God en Christus en met Hem duizend jaar regeren. Priesters
zijn mensen die toegang tot God hebben en Hem dienen, dat is de grootste dienst die een mens kan
doen. Hier ligt de nadruk echter niet op het vertegenwoordigen van de mensen voor God, maar op
het vertegenwoordigen van God voor de mensen op aarde. Ze hebben dezelfde functie die de Heer
Jezus zelf als priester-koning bezit (Zc6:13).

(7)

En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,
Het feit dat de duizend jaar een einde hebben is een aanwijzingen ervoor dat we dit getal
letterlijk moeten nemen. In principe is geen einde aan Christus heerschappij, want Hij regeert in
eeuwigheid (Dn2:44; 7:14,14,27; Op22:5); maar na het vrederrijk zal het karakter van het regeren
veranderen. Sommigen denken dat aan het einde van het vrederijk pas de antichrist zal
verschijnen.14

(8)

en hij zal uitgaan om de naties te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde zijn, Gog en Magog, om hen tot de
oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand van de zee.
Opnieuw wordt duidelijk dat de mens volledig overgeleverd is aan de macht van de zonde.15
Ondanks het vrederijk is er geen verandering opgetreden. Logisch volgens de gelovigen die de Heer
Jezus kennen, want men kan niet verwachten dat de mens zich aan zijn eigen haren uit het moeras
kan trekken. Hij is volledig afhankelijk van de genade Gods, en moet volledig wedergeboren
12
13
14
15

W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 478.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 479.
J. van Genderen en W.H. Velema, Beknopte gereformeerde dogmatiek, (Kampen: Kok, 1992), 766.
D.J. MacLeod, ‘The Fifth “Last Thing”: The Release of Satan and Man’s Final Rebellion (Rev. 20:7-10),’ Bibliotheca Sacra
157:626 (apr-jun. 2000): 204-205; W.W. Wiersbe, The Bible Exposition Commentary, Vol. II, (Wheaton:Victor Books, 1989),
620.
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worden. Op het moment dat satan weer opnieuw op het toneel verschijnt, laten zich de naties
misleiden om de heilige en trouwen weg te vagen van deze aardbodem.16
In Op20:8 wordt Magog voorgesteld als een persoon. We mogen deze gebeurtenis niet
verwarren met ‘Gog in het land van Magog’ (Ez38-39); de legermacht daar zal namelijk voor het
vrederijk zich tegen Jeruzalem keren. Het leger dat Gog en Magog zullen verzamelen zal bestaan uit
ongelovigen die opgestaan zijn uit de dood. Van het alle vier windrichtingen zal hij uitgaan om de
naties te misleiden (vgl. Op7:1; Js11:12; Ez7:2).
(9)

En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad; en er
daalde vuur neer van God uit de hemel en verteerde hen.
De satan heeft steeds weer hetzelfde doel, de vernietiging van de gelovigen, en de vernietiging
van de geliefde stad Gods, Jeruzalem.
Zeven keer werd Jeruzalem zodoende al belegerd en vier keer lezen we van een inname.
Degene die haar belegerden waren David, Sanherib, Nebukadnezar, Titus, de koning van het
noorden (2x) en één keer na het vrederijk. Waarbij alle belegeringen na de Romeinse keizer Titus
nog toekomstig zijn.

(10)

En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar zowel het beest als de valse profeet
zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid.
We vonden dit vuur en de sulfer voor de eerste keer bij de
vernietiging van Sodom en Gomorra (Gn19:24). In hetzelfde vuur
waar zowel het beest als de valse profeet is (Op19:20), zal ook de
duivel geworpen worden ‘en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden
tot in eeuwigheid’. De draak is verslagen; dit is de vierde en laatste
fase van zijn ondergang. Hij valt door zijn hoogmoed in de zonde
(1Tm3:6), dan wordt hij in Op12 op de aarde geworpen, dan naar
duizend jaar lang in de afgrond vastgebonden (Op20:1-3) en tenslotte
in de poel van vuur en zwavel geworpen.

(11)

En ik zag een grote, witte troon en Hem die daarop zat, voor Wiens aangezicht de
aarde en de hemel wegvluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden.
De troon die Johannes
hier ziet is niet dezelfde troon Fig. 41: De duivelse machten
geworpen in de vuurpoel
als in Op4:2. Daar gaat het
namelijk om een koningstroon hier om de troon van de
Rechter. De waarde van het oordeel wordt door het woord
‘wit’ of ‘stralend’ benadrukt. God is licht! (1Jh1:5). De
Rechter, de Heer Jezus, zit op de troon om te oordelen
(Jh5:22,27). Hij zal de levenden en doden oordelen
(2Tm4:1; vgl. Hd10:42; Rm14:9; 1Pt4:5). Dit laatste
oordeel betreft:
(1) Het oordeel over de gevallen engelen, die tot zolang
Fig. 42: De mensen voor de grote witte troon
bewaard zijn geweest in de put van de afgrond.
(2) Het oordeel over de doden uit de laatste opstanding, deze worden geoordeeld, naar wat in de
boeken beschreven is
(3) Het oordeel over kosmos (2Pt3:7)
Het is ook van belang te erkennen dat er geen altaar meer voor de troon staat. Zelfs bij de
koningstroon in Op8:1-5 en Js6 was dit het geval. Maar hier is geen verlossing meer mogelijk.
Enkel een eeuwig oordeel staat de mens nog te wachten. Het is een grote witte troon en een
16 W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 483.
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Rechtvaardige die daarop zit. Voor Hem zullen de huidige hemel en de huidige aarde moeten
wijken. De wereld zal vergaan in vlammen, hemel en aarde beven (Hb12:26-28), de hemel
verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kleed en haar bewoners sterven als muggen (Js51:6). De
aarde barst geheel open (Js24:19), de sterren vergaan (Js34:4), de hemel wordt toegerold als een
boek (Hb1:10-12). De elementen zullen dan in vuur smelten (2Pt3:7-12).
2.4

Excursus: De drie verschillenden oordelen17

De rechterstoel van
Christus (2Ko5:10)

(12)

De troon van Zijn heerlijkheid
(Mt25:31)
Volkeren-oordeel

De grote witte troon (Op20:11)

Soort

Prijs-oordeel

Beoordeling

Trouwheid
(2Ko5:10)

Oordeel

Verschillende
(1Ko3:14-15)

Betreft

De gemeente (Rm14:10).

De op aarde levenden (2Tm4:1; De gestorvenen (Op20:12-13).
1Pt4:5)

Aantal
groepen

De gemeente

Gelovigen heidenen (schappen), Alle ongelovigen
ongelovigen heidenen (bokken),
overrest uit Israël (broeders v.d.
Koning)

Tijd

Tussen de opname en de Na de wederkomst, voor het Na het vrederijk
wederkomst
vrederijk

Plaats

In de hemel

in

de

Eind-oordeel

dienst Trouwheid tegenover God en Volgens hun werken (Op20:12)
Israël (Mt25:35-40)
lonen Ingang in het vrederijk/ eeuwig De vuurzee (Op20:11-15)
vuur (Mt25:34)

Op de aarde

Onbekend

En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan; en er werden boeken geopend. En een ander boek werd
geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was,
naar hun werken.
Opnieuw klinkt er een ‘En ik zag’. De elementen van de troon en de boeken kwamen ook al in
Dn7:9-10 tegen. We kunnen bij ‘de doden’ die de schrijver hier ziet denken aan alle mensen die ooit
geleefd hebben. Dan zullen ook de gelovigen hier verschijnen. Maar hun naam staat in het boek van
17 B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 168.
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het leven (Ps69:28; Op3:5; 13,8; 20:12,15). Anderen denken veeleer hier enkel aan de ongelovigen,
ze worden namelijk aangesproken als ‘doden’ en niet als ‘levenden’; wat eigenlijk het geval zou
moeten zijn met de gelovigen die eeuwige leven hebben.18 Dit vers zou het dan enkel theoretisch
erop wijzen dat er voor de grote troon ook mensen zouden kunnen staan die in het boek van het
leven zijn geschreven.
De doden werden geoordeeld ‘naar hun werken’. Deze uitdrukking wijst erop dat er een
verschil van oordeel zal plaatsvinden in de hemel.
(13)

En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hades gaven de doden die in hen waren, en zij werden
geoordeeld, ieder naar zijn werken.
Hier worden de ‘dood’ en de ‘hades’ gepersonaliseerd zoals in Op6:8. Ze worden als boze
machten tenslotte in de poel van vuur geworpen. Tot aan dit gebeuren bevinden zich de doden in de
hades. Bij de wederkomst van Christus worden ook de verslagen vijanden daarheen gebracht. En
ook de opstandelingen, die tijdens het vrederijk worden terechtgesteld komen in de hades terecht
(Js65:10; Ps101:8). De gelovigen zullen in het vrederijk niet sterven (Js65:22).

(14)

En de dood en de hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de poel van vuur.
De ‘tweede dood’ is een toestand en de poer van vuur is net als de ‘hades’ een plaats. 19 Net
zoals er een tweede en hoger leven bestaat, bestaat er ook een tweede en diepere dood. En net zoals
er na het eeuwige leven geen dood meer zal zijn (Op21:4), zal er ook na de dood geen eeuwig leven
meer zijn (vgl. Js25:8; Hs13:14).20 Welk een vreselijke lot! Eerst op de aarde moreel dood te zijn
(Ef2:1), daarna lichamelijk dood (Op20:6) en tenslotte eeuwig dood te zijn (vs14).
Deze poel des vuurs is de tweede dood (Op21:8). De goddeloze in de hardes, worden hierin
geworpen (vgl. Mt3:5).21 Hier staat niet dat de hel gepijnigd worden, want dat gaat niet, je kunt een
plaats niet pijnigen. Wel zullen de goddelozen die in de hel zijn en één keer gestorven zijn, hier de
tweede dood krijgen en in de vuurzee geworpen worden (Mt8:11; 13:49-50). Hetzelfde woord
gebruik vinden we ook in Mt3:5 staat dat de hele stad Jeruzalem de Heer tegemoet ging. Ook daar
denken we niet dat de stad pootjes kreeg, maar dat de inwoners van de stad daarmee bedoeld zijn.
De hardes en de dood die hier genoemd wordt, is dan niet meer nodig en zal dus vergaan. De dood
zal voor eeuwig overwonnen zijn en uiteindelijk zijn verdiende lot ontvangen.

(15)

En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur.
Als de ongelovigen opgestaan zijn hebben ze weer een lichaam en zullen ze met lichaam en ziel
in de hel gegooid worden (Mt5:29; 10:28). Deze poel zal niet uitgeblust worden en het vuur zal niet
afnemen (Mk9:43-48).De ongelovige wordt dus niet vernietigt, maar zal een eeuwige verafschuw
zijn (Dn12:2). De rook van hun pijniging en smart zal opstijgen tot in alle eeuwigheid (Op14:11).

3

Vragen
1. Welke personen zullen in het vrederijk komen?
2. Hoe zal het duizendjarige vrederijk eindigen?

18
19
20
21

W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 487.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 489.
H. Alford, The Greek New Testament, Vol.IV, (Grand Rapids:Baker, 1980), 735-736.
B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 165.
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21:1-8 – De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
1

Vertaling

2

Tekstvarianten

3

‘volken’, (Gr. λαοι, [א, A, 046, 2030, 2050, 2053, 2062, 2329, MTAndreas]) // ‘volk’, (Gr. λαος, [P, 051 (toevoeging), 1006, 1611,
1841, 1854, 2062 (commentaar), MTKoine]): Vanwege een gelijk aantal vondsten is het moeilijk een duidelijke keuze te maken.
Heeft men het meervoud veranderd naar het enkelvoud vanwege parallellisatie met het Oude Testament (Lv26:12; Jr31:33
[LXX:Jr38:33]; Ez11:20; 37:27; Zc2:11; 8:8)? Maar waarom staat het eraan voorafgaande ‘wij’ (Gr. αυτοι) dan in het
meervoud?

3

Commentaar

(1) En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de
zee was niet meer. (2) En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een
bruid die voor haar man versierd is. (3) En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: Zie, de tabernakel van God
is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn, en God zelf zal bij hen zijn, hun God. (4) En
Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer
zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (5) En Hij die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij
zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. (6) En Hij zei tot mij: Zij zijn gebeurd! Ik ben de
alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft, geven uit de bron van het water van het leven om niet.
(7) Wie overwint, zal deze dingen beerven, en Ik zal Hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. (8) Maar voor de
bangen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars hun deel is in
de poel die van vuur en zwavel brandt; dit is de tweede dood.

(1)

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee
was niet meer.
Alles zal nieuw worden. We vinden het woord ‘nieuw’ vier keer in Op21. God geeft zijn
oorspronkelijk plan met de tegenwoordige schepping niet op. Als Hij haar zou vernietigen door haar
te vervangen, zou Hij daarmee de schepping uitleveren aan de macht van zonde en satan. Hij zou
daarmee toegeven dat de laatsten gezegevierd hebben, dat Hij de eerste schepping aan hen is
kwijtgeraakt en dat Hij daarop niets anders weet te antwoorden dan een totaal andere schepping te
scheppen. Maar dit is in het geheel niet het geval. God vervangt de schepping niet, maar vernieuwt
haar. Dat is de betekenis van het woord ‘nieuw’ in uitdrukkingen als de ‘nieuwe’ mens en de
‘nieuwe schepping’. Het Griekse woord kainos betekent ‘vernieuwen’. Er is dus sprake van
herschepping, recreatio en niet van een nova creatio of ‘schepping uit het niets’.1 Voor dit laatste
gebruikt het Grieks het woord neos. De kleine verschillen tussen kainos en neos in Ef4:23 en
Ko3:10 mogen belangwekkend zijn, maar ze impliceren niet een schepping die ‘nieuw’ is in de zin
dat zij een vervanging is voor de oude. De vernieuwde aarde en de vernieuwde hemel zullen
daarom de climax van de geschiedenis zijn. Dan zal het universum bewoond worden door nieuwe
wedergeboren mensen die leven met de opgestane Christus.
In verbinding met het duizendjarige vrederijk werd de zee nog genoemd (Ps72:8; Js11:9,11;
Ez47:8-20; 48:28; Zf2:6; Zc9:10; 14:8). Maar in de eeuwigheid zal de zee verdwenen zijn.
Uiteraard kunnen we hier opnieuw denken aan een symbolische verklaring. De zee is dan de plaats
waaruit het beest naar boven kwam (Op13:1), en de plaats waar de vele doden zijn (Op20:13). In
Js57:20 werden de goddeloze met de woelige onrustige zee vergeleken. Voor zulk een ‘zee’ kan op
1

G.Z. Heide, ‘What Is New about the New Heaven and the New Earth? A Theology of Creation from Revelation 21 and 2 Peter
3,’ Journal of the Evangelical Theological Society 40:1 (mrt. 1997): 37-56; Contra: R.L. Thomas, Revelation 8-22: An Exegetical
Commentary, (Chicago:Moody, 1995), 439-40; G.R. Beasley-Murray, The Book of Revelation, (NCBC; Grand Rapids:Eerdmans,
1983), 307.
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de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen plaats meer zijn. De zee verdwijnt hier, net zoals de dood
en de hades verdwenen in de poel van het vuur.
3.1

Excursus: Het uitzicht op de eeuwige toestand

In de eeuwigheid zullen we vele zaken niet meer vinden zoals: (1) geen zee (Op21:1); (2) geen
tranen noch dood, droefheid, rouw, smart (Op21:4); (3) geen zondaren (Op21:8); (4) geen angst
(Op21:12); (5) geen zon en maan (Op21:23); (6) geen nacht (Op21:25); (7) geen zonde of boosheid
(Op21:27); (8) geen ziekte (Op22:2); (9) geen vloek (Op22:3).
En alsof dit nog niet genoeg is om te genieten van de hemel, openbaart ons God wat er allemaal
nog meer zal zijn: (1) eeuwige gemeenschap met God (Op21:3,7,22); (2) alles nieuwe dingen
(Op21:5); (3) onophoudelijk vloeiend levend water (Op21:6; 22:1); (4) onvoorstelbare schoonheid
(Op21:11,21); (5) eeuwige zekerheid (Op21:12); (6) eeuwige gemeenschap met alle gelovigen
(Op21:12,14); (7) volkomen heiligheid (Op21:16); (8) onovertreffelijke rijkdom (Op21:18-21); (9)
eeuwig licht (Op21:23; 22:5); (10) een toegang die steeds open zal blijven (Op21:25); (11) eeuwige
vrucht van de boom van het leven (Op22:2); (12) eeuwige godsdienst (Op22:3); (13) eeuwig
heersen met onze Heer Jezus Christus (Op22:5).
De hemel is prachtig, en het Vaderhuis voor zijn gemeente is eveneens onbeschrijfelijk. De
Heer Jezus geeft ons dit, als we Hem geloven. Dan ontvangen we in het hiernamaals, eeuwige rust
(Hb4:1-11; Op14:13), volle kennis (1Ko13:12), heiligheid (Hb12:14; Ef2:21), vreugde (1Th2:19;
Jd1:24), heerlijkheid (2Ko4:17). Laat ons daarvoor Hem nu al aanbidden, want Hij is het waard
(Op7:9-12; 19:10).
(2)

En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van
God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is.
De gemeente wordt hier als het nieuwe Jeruzalem
voorgesteld.2 Zoals we net hoorden over de boze stad, het grote
Babylon, horen we nu iets over de ware stad van God; de
gemeente. Het zal uit de hemel naar beneden komen. We
hoeven de aarde niet te verlaten om bij God te zijn. Het nieuwe
Jeruzalem is echter niet de plaats waar de gemeente zal wonen
maar het is de bruid van het Lam; de gemeente.3 Het zal zijn
heerlijkheid tonen in het vrederijk (Op21:9-22:5) en op de
nieuwe aarde (Op21:2). Het hemelse Jeruzalem zal net als de
bruid aanwezig zijn in het huis van de bruidegom.
Er zijn veel overeenstemmingen tussen het aardse
Jeruzalem in het vrederijk, en het hemelse Jeruzalem in Op21.
Fig. 43: Het nieuwe Jeruzalem
Reden daarvoor is uiteraard dat beide ‘steden’ verbonden zijn
met dezelfde Koning. Van beiden geldt: (1) God zal haar licht zijn (Js60:19; Op22:5); (2) De
poorten zullen niet meer gesloten worden (Js60:11; Op21:25); (3) De rijkdom zal tot haar komen
(Js60:11; Op21:26); (4) Het volk zal uit rechtvaardigen bestaan (Js60:21; Op21:27); (5) Een
waterbeek zal er vloeien (Ez47:1; Op22:1); (6) Bomen aan de waterbeek zullen altijd bloeien en tot
genezing dienen (Ez47.12; Op22:2). Ondanks deze overeenkomsten zijn er ook enkele verschillen
tussen het aardse Jeruzalem en het hemelse Jeruzalem in het vrederijk, die we als volgt kunnen
weergeven.
Aardse Jeruzalem (vrederijk)

Hemelse Jeruzalem

Ribbe van 4500 el hoog, breed en lang (Ez48:16)

Ribbe van 12.000 stadiën (4.800.000 el; Op21:16)

Bevat een tempel (Ez40-43)

Geen tempel (Op21:22)

2
3

H. Lilje, The Last Book of the Bible, (Philadelphia:Muhlenberg, 1957), 259.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 491.
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Heerst nog nacht (Js60:11)

Heerst geen nacht meer (Op21:25)

Mensen sterven nog (Js65:20)

Mensen sterven niet meer (Op20:14)

(3)

En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen
wonen, en zij zullen zijn volken zijn, en God zelf zal bij hen zijn, hun God.
In plaats van omhoog te gaan en met God samen te leven, zal God vanuit de hemel op aarde
komen wonen. De gemeente zal niet aanwezig zijn als een tempel of paleis, maar als een tent. De
tabernakel geeft namelijk veel minder distantie dan een tempel of paleis.4 Het zal een gezegende
toestand zijn, waarbij een directe verbinding tussen God en de mensen zal heersen.
Als v3 over ‘volken’ spreekt (zie tekstvar. 21:3) beschrijft Johannes ons hier, net als in
Zc2:10-11, de relatie tussen de volkeren en God: ‘Jubel en verheug je, dochter van Sion! want zie,
Ik kom in jouw midden wonen, luidt het woord van Jahweh, en vele volken zullen op die dag
verbinding zoeken met Jahweh en zij zullen Mij tot volk zijn, en Ik zal in jouw midden wonen. Dan
zul je weten, dat Jahweh van de legermachten mij tot je gezonden heeft.’ Het zal de vervulling zijn
van Gods beloften aan Abraham; dat de volkeren gezegend zullen worden in de nakomeling van
Abraham: Christus (Gn12:1-3; 17:2-8; 26:24; Gl3:16).5
Anderen vertalen hier ‘volk’ (SV, WV, GNB, NB). Als dat het geval is zal er op de nieuwe
aarde en de nieuwe hemel geen verschil meer zijn tussen de volken. Volgens Ouweneel was de
opdeling in volkeren een gevolg van de zonde (Gn11:9; vgl. Gn10:32; 11:1-9; Dt32:8).6 Hij schrijft
dat er in de eeuwigheid drie groepen mensen zullen bestaan: (1) de gemeente die eeuwig in het
Vaderhuis zal zijn (Jh14:3; 17:24); (2) de overige gelovigen die eeuwig op de nieuwe aarde zullen
wonen; en (3) de ongelovigen die in de vuurzee zullen zijn.

(4)

En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er
meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Het gedeelte over de nieuwe hemel en aarde
bevat veel ontkenningen (Op21:4,8,27; 22:3,5). Het
valt Johannes gemakkelijker om te zeggen wat hij in
zijn visioen niet ziet, dan wat hij wel ziet. De Zoon
van God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader
(Mt10:32) en zijn uitverkoren engelen, en God zal
alle tranen van hun ogen afwissen. En als een
beloning zal de Heer hun uit genade zulk een
heerlijkheid doen bezitten als in het hart van een
mens nooit zou kunnen opkomen.7 Christus zelf is
het die de tranen afwist van de wenende soldaten die
zoveel voor Hem hebben moeten doorstaan. Het is
een verschrikking om ‘aan het front’ te hebben
Fig. 44: Thuis
moeten vechten: in de werkkampen, de
martelkampen, de folterkamers, de kerkers – alles om het geloof in de Heer Jezus. Voor al die
mensen komt het moment dat de grote Generaal hun tranen afveegt en zegt: En nu, mijn arme,
moede strijder, breekt voor jou de grote rust aan. Dat vooruitzicht kan ons nu al helpen de strijd te
doorstaan en vol te houden tot het einde.

4
5
6
7

B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 172.
Vgl. W.R. Newell, The Book of Revelation, (Chicago:Moody, 1935), 343-345.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 492.
Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 37.
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(5)

En Hij die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw
en waarachtig.
Opmerkelijk is, dat Johannes nu niet de stem van een engel hoort, maar de woorden van God
zelf. En opnieuw moet hij de woorden voor de derde keer opschrijven. Alle reden om onze oren te
spitsen en echt te luisteren! ‘En Hij die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij zei tot
mij: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.’
De hele schepping wordt weer vol van Gods heerlijkheid. In het vorige vers stond dat God alle
dingen nieuw maakt, maar in vs8 worden de ongelovigen hiervan uitgezonderd. Natuurlijk zal ook
het ‘niet veranderlijke’, God zelf en de heiligen, niet weggedaan en vervangen worden.

(6)

En Hij zei tot mij: Zij zijn gebeurd! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft, geven
uit de bron van het water van het leven om niet.
Dat is mogelijk gemaakt door Christus, die voor onze zonden aan het kruis stierf en uitriep: ‘het
is volbracht!’ (Jh19:30).

(7)

Wie overwint, zal deze dingen beerven, en Ik zal Hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.
We worden hier herinnert aan de persoonlijk keus tot geloof. Daarvoor moet iemand zichzelf
verloochenen en inzien dat hij een zondaar is en zonder Jezus Christus die voor zijn zonden
gestorven is niet Gods nabijheid kan zien.
‘Wie overwint, zal deze dingen beërven.’ zulk een belofte gaf God allereerst aan David voor
zijn zoon Salomo (2Sm7:4). Deze belofte wordt in Hb1:5 geciteerd en toegepast op Christus, en in
2Ko6:18 op de gelovigen. Dit betekent dat de gelovigen met Christus zijn verbonden. Door het
geloof is de Vader van Christus ook hun Vader en zijn zij zonen van God geworden.

(8)

Maar voor de bangen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars
hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt; dit is de tweede dood.
Dat is het grote ‘maar’. Alle dingen zijn vernieuwd, maar
in die zin dat de ongelovigen vernieuwd worden om in het
eeuwige oordeel te gaan.
De bangen zijn in het boek Openbaring degenen die
gebogen hebben voor het beest, terwijl de overwinnaars het
beest en zijn beeld hebben overwonnen (Op15:2).8
De schrijver van het boek Openbaring gebruikt hier voor de
beschrijving van de geestelijke dood, de uitdrukking ‘tweede
dood’. Dit doet hij ter onderscheiding van de zogenaamde
eerste dood, ofwel de lichamelijke dood. We weten uit Op20:6
Fig. 45: De poel van het vuur
dat deze tweede dood geen macht zal hebben over de
gelovigen: ‘Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over deze heeft de
tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem de
duizend jaren regeren.’

8

W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 499.
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21:9-22:5 – Intermezzo:
De bruid van het Lam
1

Vertaling

(9) En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam en sprak met mij en
zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam tonen. (10) En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge
berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God (11) en de heerlijkheid van God had.
Haar lichtglans was aan zeer kostbaar gesteente gelijk, als een kristalheldere jaspissteen. (12) Zij had een grote en hoge
muur, zij had twaalf poorten en aan de poorten twaalf engelen en daarop namen geschreven, welke de namen van de
twaalf stammen van de zonen van Israël zijn. (13) Aan de oostkant drie poorten, aan de noordkant drie poorten, aan de
zuidkant drie poorten en aan de westkant drie poorten. (14) En de muur van de stad had twaalf fundamenten en daarop
de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. (15) En hij die met mij sprak, had een gouden meetrietstok,
opdat hij de stad en haar poorten en haar muur zou meten. (16) En de stad ligt in het vierkant, en haar lengte is even
groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok: twaalfduizend stadiën; haar lengte, breedte en hoogte zijn
gelijk. (17) En hij mat haar muur: honderdvierenveertig el, een maat van een mens, dat is van een engel. (18) En de
bouwstof van haar muur was jaspis; en de stad was zuiver goud, aan zuiver glas gelijk. (19) De fundamenten van de
muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde
chalcedon, het vierde smaragd, (20) het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het
negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist. (21) En de twaalf poorten waren twaalf
parels, elk afzonderlijk van de poorten was uit een parel. En de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.
(22) En een tempel zag ik in haar niet, want de Heer, God de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. (23) En de
stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlichtte haar en haar lamp
is het Lam. (24) En de naties zullen door haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid tot
haar. (25) En haar poorten zullen overdag geenszins gesloten worden, want geen nacht zal daar zijn. (26) En zij zullen
de heerlijkheid en de eer van de naties tot haar brengen. (27) En geenszins zal iets onheiligs binnengaan, noch wie gruwel
en leugen doet, behalve zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam.
(1) En hij toonde mij een rivier van levenswater, blinkend als kristal, die uitging vanuit de troon van God en van het
Lam. (2) In het midden van haar straat en aan beide zijden van de rivier was de boom van het leven, die twaalf vruchten
draagt en elke maand zijn vrucht geeft; en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties. (3) En er zal geen
enkele vervloeking meer zijn; en de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn slaven zullen Hem dienen, (4)
en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. (5) En er zal geen nacht meer zijn en
lamplicht en zonlicht hebben zij niet nodig, want de Heer, God, zal over hen lichten; en zij zullen regeren tot in alle
eeuwigheid.

(9)

2

Vertaalvarianten

3

dienen: of ‘vereren’ (Gr. latreuó, NBG).

3

Commentaar

En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam en sprak met mij en zei:
Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam tonen.
Dit vers begint bijna net als Op17:1: ‘En een van de zeven engelen die de zeven schalen
hadden, kwam en sprak met mij en zei: ‘Kom, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die op
vele wateren zit,’ In Op21:1-8 werd het Lam niet meer genoemd, God was toen alles in alles. In de
verzen 21:9,14,22-23,27; 22:1,3 wordt het Lam zeven keer genoemd samen met God. Het wordt
beschreven als Degene die in het vrederijk regeert. In vs3 lazen we zodoende over ‘de mensen’ en
over ‘zijn volk’, maar in vs12 is nog sprake van ‘Israël’, ‘de volkeren’ en de ‘koningen van de
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aarde’. In vs1-8 was geen sprake meer over engelen, maar hier bemiddelen ze nog tussen God en
mens (vs12). Ten slotte wijst vs27 erop dat er nog onheilige dingen aanwezig zullen zijn en Op22:2
duidt erop dat de volkeren genezing nodig zullen hebben.
We volgen dan ook de uitleg dat Johannes vanaf dit vers terug in de tijd gaat en de toestand van
de gemeente beschrijft in het duizendjarig vrederijk.1 De profeet spreekt dan ook over het ‘hemelse
Jeruzalem’, terwijl hij in Op21:1-8 over het ‘nieuwe Jeruzalem’ sprak. Voornamelijk toont hij ons
hier de heerlijkheid van de gemeente in het duizendjarig vrederijk. De bruid of stad zal
waarschijnlijk weinig verschillen hebben in de toestand van de eeuwigheid en het duizendjarig
vrederijk, maar toch beschrijft de heilige Geest ons deze toestand hier. We vinden hier dezelfde
uitdrukking als in Op17:1, waar het echter om de grote hoer gaat, terwijl het hier om de prachtige
bruid gaat: ‘En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij,
zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren.’
Het is opvallend dat de gemeente tegelijkertijd ‘bruid’ als ook ‘vrouw’ genoemd wordt, de
bruid toont ons de eerste liefde tot de Heer Jezus, terwijl de vrouw verwijst naar de vervulde
verlangens in liefde en trouwheid.2
(10)

En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, die uit de hemel
neerdaalde van God
Opnieuw wordt de profeet weggevoerd. In Op4:1 werd en in de hemel opgenomen, in Op12:18
bevond hij zich op het zand van het meer, in Op17:3 werd hij een bewustzijn geleid en hier bevindt
hij zich in de geest op een grote en hoge berg. Hij mag net als Mozes het beloofde land vanaf een
bergtop zien (Dt34); of zoals Ezechiël vanaf een zeer hoge berg het toekomstig aardse Jeruzalem en
de nieuwe tempel zien (Ez40). Zo ziet Johannes de heilige stad, Jeruzalem, die uit de hemel
neerdaalde van God. Dat is haar roeping (Hb3:1) en haar doel (Ko3:1-4), dat is haar ware
woonplaats (Fp3:20).

(11)

en de heerlijkheid van God had. Haar lichtglans was aan zeer kostbaar gesteente gelijk, als een kristalheldere jaspissteen.
Een prachtig gezicht voor Johannes! Een stad, stralend in het licht als schitterende edelstenen,
die majestueus uit de hemel naar beneden daalt. Er moet gebruik worden van de meest verschillende
en kostbare edelstenen die we op aarde vinden om deze stad te beschrijven. Alles wat in de Heer
Jezus geopenbaard werd zal in deze stad terug te vinden zijn.
Voor de tweede keer vinden we de steen Jaspis (Op4:3; 21:18-19). In Op4:3 beschrijft deze
steen het aanzien van God. Dat zien we ook hier terug waar gewezen wordt op de heerlijkheid van
God. Net zoals de diamant het licht in een kleurenspectrum laat verschijnen, zal ook het hemelse
Jeruzalem al het spectrum van de heerlijkheid Gods tonen.

(12)

Zij had een grote en hoge muur, zij had twaalf poorten en aan de poorten twaalf engelen en daarop namen geschreven,
welke de namen van de twaalf stammen van de zonen van Israël zijn.
De stad had twaalf poorten. Het getal twaalf komen we in deze beschrijving vele keren tegen:
twaalf poorten (vgl.Op21:21), twaalf engelen, twaalf geslachten (Op21:12), twaalf fundamenten,
twaalf apostels (Op21:14), twaalf-duizend stadiën lang, hoog en breed (Op21:16), twaalf parels op
de poorten (Op21:21). Deze poorten zijn aan alle kanten van de stad te vinden. Alle mensen mogen
nog, in deze tijd, de Heer Jezus Christus als verlosser aannemen. Nog is de mogelijkheid open:
‘Gelukkig zij die hun lange kleren wassen, opdat zij recht hebben op de boom van het leven en zij
door de poorten de stad binnengaan.’ (Op22:4). In de eeuwigheid is deze mogelijkheid afwezig.

1
2

B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 169; W.J. Ouweneel,
Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 491.
B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 177.
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(13)

Aan de oostkant drie poorten, aan de noordkant drie poorten, aan de zuidkant drie poorten en aan de westkant drie
poorten.
Dit gegeven herinnert ons aan Nm2 waar in de tijd van de woestijnreis naar alle windrichtingen
drie stammen werden opgesteld met tabernakel in hun midden.

(14)

En de muur van de stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.
De apostelen zijn de grondleggers van het fundament.

(15)

En hij die met mij sprak, had een gouden meetrietstok, opdat hij de stad en haar poorten en haar muur zou meten
De persoon die met Johannes sprak, had een gouden meetrietstok, een voorwerp dat vanwege
zijn materiaal eigenlijk niet geschikt zou zijn om te meten. Het goud verwijst voornamelijk hier op
de heiligheid van God.

(16)

En de stad ligt in het vierkant, en haar lengte is even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok:
twaalfduizend stadiën; haar lengte, breedte en hoogte zijn gelijk.
Dat is ongeveer 2200km en ongeveer gelijk aan de afstand van Amsterdam naar Moskou.
Doordat de stad een vierkant vormt, kan dit verwijzen naar een bepaalde volkomenheid die we ook
terugvinden bij het Allerheiligste in de tabernakel en in de tempel. Opvallend is het tevens dat ook
de stad Babylon en Nineve een vierkant vormden.3
Het getal twaalfduizend zou symbolisch kunnen verwijzen naar de volkomen regering.4

(17)

En hij mat haar muur: honderdvierenveertig el, een maat van een mens, dat is van een engel.
Dat is ongeveer 65 meter. Waarschijnlijk gaat het hier niet om de hoogte van de muur, maar om
de breedte ervan.

(18)

En de bouwstof van haar muur was jaspis; en de stad was zuiver goud, aan zuiver glas gelijk.
De stad word gekenmerkt door de heerlijkheid en
rechtvaardigheid van God. Vuilnisbakken zijn overbodig geworden.
Straatveger is dan een onbekend beroep.
De stad is van zuiver goud, aan zuiver glas gelijk. Het kwaad
kan in haar niet verborgen zijn, alles is volkomen openbaar.

(19)

De fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd.
Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon,
het vierde smaragd,

Fig. 46: De hemelse stad

Evenals Salomo’s tempel is
ook de hemelse tempel versierd
met kostbare stenen (2Kr3:6).
De fundamenten van het
hemelse Jeruzalem waren niet
van baksteen of beton, maar
van kostbare edelstenen. In het
algemeen hechtte men veel
waarde aan de versiering met

3
4

A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, Vol. VI, (Nashville:Broadman, 1931), 473.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung
Christi. Bibelstudien
Fig. 47:Jesu
De edelstenen
in de muur über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 509.
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edelstenen. Zo was het gebruikelijk dat rijken aan zes of zelfs acht vinger ringen met edelgesteenten
droegen.
De kristalheldere edelsteen jaspis bestaat uit verschillende kleuren. Tegenwoordig is deze steen
bekend als ‘kwartssteen’, maar in de oudheid kon met deze benaming ook worden verwezen naar
een ondoorzichtige edelsteen, zoals een opaal of een diamant (Op21:11). Plinius spreekt van een
witte jaspis die Astrios heet en crystallo propinquans, bijna kristal, gevonden in India en op de kust
van Pallene. Jaspis wordt in de Bijbel vaak gebruikt als beeld voor Gods heerlijkheid (Op21:11).
De saffier is een blauwe, doorzichtige edelsteen die iets minder hard dan diamant
is (zachtheid 9, fig. ). In de oudheid werd vooral gedacht aan de lichtblauwe, met
gouden vlekken versierede ‘Lapislazuli’ en niet aan de huidige Saffier die
tegenwoordig gevonden wordt in Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Australië, Kashmir
en Amerika.
Fig. 48: De
De edelsteen ‘chalcedon’ kwam uit de stad Chalcedon in Turkije en is blauw met edelsteen saffier
een lichte inslag van andere kleuren.
De smaragd is een doorzichtige lichtgroene edelsteen, met hardheid van 7,5–8,0
(fig. ). Hij wordt hoofdzakelijk gevonden in Egypte, Colombia, Oostenrijk, Zambia en
Brazilië.
(20)

het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het
Fig. 49: De
tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist.
smaragd
De sardonyx is rood en wit.
De sardius is robijnrood en heeft meestal dezelfde kleur als barnsteen of honing.
De chrysoliet had vroeger een gouden kleur en tegenwoordig een groene kleur.
De edelsteen beril heeft de kleur zeegroen.
De edelsteen topaas is een doorzichtige steen, die in verschillende kleuren
voorkomt: kleurloos, geel, roodbruin-oranje, lichtblauw, licht-roze en bleekgroen (fig. ). De steen heeft een hardheid van 8 enb wordt hoofdzakelijk
gevonden in Brazilië, Sri Lanka, Pakistan, Rusland en Duitsland.
De edelsteen chryopraas is groen.
De hyacint heeft een paars-blauwe kleur en wordt
Fig. 50: De Topaas
vooral gevonden in Cambodja, Myanmar, Thailand, Sri
Lanka, Australië, Frankrijk, Noorwegen en Madagaskar (fig. ).
De edelsteen amethist is purperkleurig en heeft een
hardheid van 7 (fig. ). De edelsteen wordt vooral gevonden
Fig. 51: De hyacint
in Brazilië, Madagaskar, Namibië, Siberië, Uruguay,
Zambia en Rusland.
Fig. 52: De amethist

Hogepriester
(Ex28:17-20)
1. Sardis,
2. Topaas,
3. Karbonkel,
4. Smaragd,
5. Saffier,
6. Diamant,
7. Hyacint,
8. Agaat,
9. Amethist,
10. Turkoois,
11. Sardonix,
12. Jaspis

3.1

Excursus: Edelstenen in de bijbel
Israël in het duizendjarig
vrederijk (Js54:11-12)
1.
2.
3.
4.

Saffieren,
kristallijnen,
robijnstenen,
aangename stenen.

Koning van Tyrus
(Ez28:13)
1. Sardisstenen,
2. topazen,
3. diamanten,
4. turkooizen,
5. sardonixstenen,
6. jaspisstenen,
7. saffieren,
8. robijnen,
9. smaragden,
10. goud

Nieuwe Jeruzalem
(Op21:19-20)
1. Jaspis,
2. Saffier,
3. Chalcedon,
4. Smaragd.
5. Sardonix,
6. Sardius,
7. Chrysoliet,
8. Beryl,
9. Topaas,
10. Chrysopraas,
11. Hyacinth,
12. Amethyst.
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(21)

En de twaalf poorten waren twaalf parels, elk afzonderlijk van de poorten was uit een parel. En de straat van de stad
was zuiver goud, als doorzichtig glas.
Ook in 1Kn6:30 vernemen we dat de vloer van Salomo’s tempel bedekt werd met goud. Deze
straten dienden in de oudheid niet alleen om ergens heen te reizen, maar ook om andere mensen te
ontmoeten.5 Het leven in het hemelse Jeruzalem zal worden gekenmerkt door een onvoorstelbare
uitbundigheid.6

(22)

En een tempel zag ik in haar niet, want de Heer, God de Almachtige, is haar tempel, en het Lam.
Als de grote overwinning eenmaal behaald is dan is er geen tempel meer, geen gelimiteerde
ruimte om te aanbidden. Er is geen distantie meer tussen God en zijn volk. Want hoezo zouden we
in de tempel moeten gaan, als de Here bij ons is (Rm8:24)? God is hier aanwezig in zijn trouw
(Heer), in zijn grootheid (God), en in zijn macht (de Almachtige). Uiteraard zal er wel nog een
tempel zijn in het vrederijk (Ez40-44).

(23)

En de stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlichtte haar en
haar lamp is het Lam.
Evenmin als het Allerheiligste van de tempel enig ‘geschapen’ licht nodig had, heeft ook het
nieuwe Jeruzalem dit nodig.

(24)

En de naties zullen door haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid tot haar.
We lezen hier over de volkeren en hun koningen. De profeet Jesaja wees al honderden jaren van
tevoren op deze gebeurtenis met de woorden: ‘
Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Hef uw ogen op en
zie rondom: zij allen verzamelen zich, komen tot u; uw zonen komen van verre en uw dochters
worden op de heup aangedragen. Dan zult gij het zien en stralen van vreugde; uw hart zal zich
ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden, het vermogen der volken zal
tot u komen’ (Js60:3-5).

De volkeren zullen alleen bestaan tijdens het duizendjarig vrederijk (vgl. comm. Op21-22).
Israël zal daarbij verheven zijn boven deze volkeren: ‘Zo zegt de Heer Jahweh: “Zie, Ik zal mijn
hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de naties; in hun armen zullen zij
jouw zonen brengen, en jouw dochters zullen op de schouder gedragen worden. En koningen zullen
jouw voedstervader zijn en hun vorstinnen jouw zoogsters; met het aangezicht ter aarde zullen zij
zich voor je neerbuigen, en het stof van je voeten zullen zij lekken. Dan zul je weten, dat Ik Jahweh
ben, en dat zij die Mij verwachten, niet beschaamd worden’ (Js49:22-23 ; vgl. Js14:1-2; 60:14-17;
61:6-7).
Berkhof oppert de gedachte dat de heerlijkheid van de koningen hier verwijst naar de
cultuurschatten waarmee God gediend kan worden (v26).7
(25)

En haar poorten zullen overdag geenszins gesloten worden, want geen nacht zal daar zijn.

(26)

En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties tot haar brengen.

(27)

En geenszins zal iets onheiligs binnengaan, noch wie gruwel en leugen doet, behalve zij die geschreven zijn in het boek van
het leven van het Lam.
In de oude steden waakten de overheid over haar burgers. Wachters werden daarvoor bij de
stadspoorten geplaatst. Zij hadden de taak om te controleren of de personen die de stad binnen
5
6
7

B. Peters, Geöffnete Siegel. Leitlinien der Zukunft im Buch der Offenbarung, (Bielefeld:Betanien, 2002), 183.
H. Berkhof, Gegronde verwachting. Schets van een christelijke toekomstleer, (Nijkerk:Callenbach, 1967), 26.
H. Berkhof, Christelijke Geloof, (Nijkerk:Callenbach, 1975), 562.
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wilden gaan ook in het bevolkingsregister stonden vermeldt. In de stad, de gemeente, mag namelijk
niemand naar binnen komen die er niet thuishoort (Gl2:4; Jd1:4). Hoe vaak denken we daaraan?
(1)

En hij toonde mij een rivier van levenswater, blinkend als kristal, die uitging vanuit de troon van God en van het Lam.
Johannes spreekt verder over de stad. Als de profeten de toekomst schilderen vallen ze soms
terug op de taal van het paradijs. Vaak wordt het einde van alles vergeleken met de ‘hof van
Eden’ (Js11:6-9; 51:3; Ez36:35; Op2:7; 22:1-2). Dit heeft er soms aanleiding toe gegeven dat
sommige uitleggers spreken over een herstel van het begin aan het einde. Deze gedachte vinden we
vooral in Lutherse theologie terug. Runia schrijft ons wel terecht dat door dit soort gedachten geen
recht wordt gedaan aan de profetische uitspraken van de Bijbel. Hij schrijft:8
‘Voor de profeten was het paradijs het vertrekpunt en niet het eindpunt. Ongetwijfeld bevat de
gedachte van ‘herstel’ een belangrijk waarheidselement. In de voleinding zal God zeer zeker
ook zijn oorspronkelijke schepping herstellen, maar tegelijk zal Hij haar tot een vervulling
brengen, die ver boven het oorspronkelijke uitgangspunt uitgaat (...) de profetische taal laat dit
duidelijk zien. Onze huidige geschiedenis begon in een tuin: de hof van Eden. Het beeld van de
voleinding is echter niet dat van een opgeruimde en keurig verzorgde tuin, maar van een stad,
het nieuwe Jeruzalem. Daar zoekt God de mens niet zo nu en dan op (als in Eden), maar Hij
woont in het midden van Zijn volk (Op21:3). Als in deze context de beeldspraak van het
paradijs terugkeert, is dat niet een simpele herhaling van de oude beelden, maar de beeldspraak
wordt op een hoger plan gebracht. We horen inderdaad opnieuw van de boom van het leven,
maar de rijkdom van de nieuwe beeldspraak gaat ver boven het origineel uit. In het nieuwe
Jeruzalem is er een rivier van water des levens (Op22:1; vgl. Gn2:10) en het geboomte des
levens staat aan weerszijden van de rivier (Op22:2). (...) Dit beeld gaat ver boven de originele
boom des levens uit (Gn2:8). De nieuwe boom draagt twaalf keer vrucht, elke maand zijn vrucht
gevend, en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volkeren.’

De profeet ziet vervolgens een rivier van levenswater, blinkend als kristal, die uitgaat vanuit de
troon van God en van het Lam. Er is slechts sprake van één troon van God en het Lam. En uit die
troon gaat een rivier uit, zo helder als kristal, je kunt tot op de bodem kijken, er zit geen vuiltje in,
niets dat dood en verderf veroorzaakt.9 De troon van God en het Lam zal straks in het nieuwe
Jeruzalem zijn, dat neer zal dalen op aarde. Gods woont dan onder de mensen en zijn troon is dan
aanwezig op aarde.10
(2)

In het midden van haar straat en aan beide zijden van de rivier was de boom van het leven, die twaalf vruchten draagt en
elke maand zijn vrucht geeft; en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties.
Hoe kan een boom zowel midden op de straat als aan beide kanten van de rivier staan?
Oplossingen zijn: (1) De rivier loopt midden door de straat; (2) De boom is in twee takken
uitgelopen; of (3) Het begrip ‘boom’ is een verzameling voor meerdere bomen. We kunnen denken
aan twee rijen van bomen, aan beide kanten van de rivier (Ez47:12).
Belangrijker dan de plaats van de boom is de betekenis ervan. De bladeren van de boom zijn tot
genezing van de naties. Er is een genezing mogelijk door de bladeren! Niet de vruchten, maar de
bladeren zijn tot genezing.

(3)

En er zal geen enkele vervloeking meer zijn; en de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn slaven zullen
Hem dienen,
Hier wordt met ‘Hem’ naar het Lam als naar de Here God verwezen. Opnieuw verwijst de
profeet in zijn tekst naar het scheppingsverhaal (Gn3:17).
8

W. van ‘t Spijker (red.), Eschatologie, Handboek over de christelijke toekomstverwachting, (Kampen:De Groot Goudriaan,
1999), 500.
9 Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 199.
10 A.A. Hoekema, ‘Heaven: Not Just an Eternal Day Off,’ Christianity Today (jun. 6, 2003).
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(4)

en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.

(5)

En er zal geen nacht meer zijn en lamplicht en zonlicht hebben zij niet nodig, want de Heer, God, zal over hen lichten;
en zij zullen regeren tot in alle eeuwigheid.
De tekst wijst op een eeuwige regering met Christus, dat betekent dat de regering van de
gemeente in het vrederijk zich verder zal uitstrekken tot in de eeuwigheid. 11 Ook moeten we niet
meteen concluderen dat de zon en de maan ophouden te bestaan. Het enige dat deze tekst zegt is dat
het nieuwe Jeruzalem ze niet meer nodig zal hebben en dat het geen macht of een vloek meer zal
kennen.

4

Vragen
1. Wat is de mooiste plaats waar u zich ooit bevond? Wat heeft u het meest beindrukt aan deze
plaats?
2. Waarom zou God het belangrijk vinden om de punten die in onze perikoop beschreven
worden, nu al aan ons te laten zien?
3. Hoe zou de stad waarin u woont, uitzien als God de burgemeester zou zijn?
4. Wat ondervindt u in het feit dat u in dit hoofdstuk dat ziet waar Christus u op voorbereid
heeft?
5. Wat stel je je voor bij de hemel? Wat is daar het belangrijkste voor jouw?
6. Welke overeenkomsten bestaan er tussen Op7:1-17 en Op21:1-22:5?

11 W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 519.
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22:6-21 – Slotwoord
1

Vertaling

2

Tekstvarianten

14

‘die hun kleren wassen’, (Gr. πλυνοντες τας στολας αυτων, [A,
αυτου, [MT]).

(6) En hij zei tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Heer, de God van de geesten van de profeten,
heeft zijn engel gezonden om zijn slaven te tonen wat met spoed moet gebeuren. (7) En zie, Ik kom spoedig. Gelukkig hij
die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. (8) En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En
toen ik ze hoorde en zag, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen toonde. (9) En hij
zei tot mij: Zie toe, doe dit niet; ik ben een medeslaaf van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden
van dit boek bewaren; aanbid God! (10) En hij zei tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want
de tijd is nabij. (11) Laat hij die onrecht doet, nog meer onrecht doen; en die vuil is, zich nog vuiler maken; en die
rechtvaardig is, nog meer gerechtigheid doen; en die heilig is, zich nog meer heiligen. (12) Zie, Ik kom spoedig, en mijn
loon is bij Mij om een ieder te vergelden zoals zijn werk is. (13) Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het
begin en het einde. (14) Gelukkig zij die hun lange kleren wassen, opdat zij recht hebben op de boom van het leven en zij
door de poorten de stad binnengaan. (15) Buiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de
afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. (16) Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te
betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. (17) En de Geest en de
bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; laat hij die wil, het
levenswater nemen om niet. (18) Ik betuig aan een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand
aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; (19) als iemand van de
woorden van het boek van deze profetie afneemt, zal God zijn deel afnemen van de boom van het leven en uit de heilige
stad, van de dingen die in dit boek beschreven zijn. (20) Hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig! Amen,
kom, Heer Jezus! (21) De genade van de Heer Jezus Christus zij met alle heiligen. Amen.

3

Vertaalvarianten

7

spoedig: of ‘binnenkort’, ‘plotseling’.

4

Commentaar

)]א

// ‘die zijn geboden doen’, (Gr. ποιουντες τας εντολας

(6)

En hij zei tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Heer, de God van de geesten van de profeten, heeft
zijn engel gezonden om zijn slaven te tonen wat met spoed moet gebeuren.
In dit laatste hoofdstuk van Openbaring lezen we verder vier keer het woord
‘spoedig’ (Op22.6,7,12,20). Erg leerzaam is ook dat het in het Grieks gebruikte woord dat in de
meeste vertalingen met ‘spoedig’ of ‘weldra’ weergegeven wordt, twee dingen wil zeggen. Ten
eerste eschatologisch gezien Hij komt spoedig omdat één dag bij de Here is als duizend jaar en
duizend jaar als één dag (2Pt3:8). Verder wil ‘spoedig’ of ‘weldra’ ook zeggen, dat de openbaring
van de Here Jezus Christus plotseling, snel opeenvolgend gebeuren zal, wanneer de eindtijd begint.
Ze wijst het einde van het boek naar het begin ervan.

(7)

En zie, Ik kom spoedig. Gelukkig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart.
In het slotwoord van Openbaring te lezen drie keer opgeroepen te gehoorzamen. Eerst door de
engel (vs7); dan door Johannes zelf (vs8) en vervolgens door Christus (vs16). Voor de zesde keer
worden mensen in dit boek gelukkig genoemd. ‘Gelukkig hij die de woorden van de profetie van dit
boek bewaart.’
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Daardoor sluit Johannes met soortgelijke bewoording datgene af wat in 1:1-3 van dit boek als
een profetie is begonnen. Dit stuk vormt daarbij samen met de proloog een inclusio (zie uitgebreid
struc. Op1). De Heer komt (Op22:7). De apostel Johannes kan er niet genoeg van krijgen om dat te
benadrukken (vgl. Op22:7,12,20). Zie, Christus komt spoedig. Bewaar daarom deze woorden. Let
erop en leef ernaar.
(8)

En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze hoorde en zag, viel ik neer om te aanbidden voor
de voeten van de engel die mij deze dingen toonde.
Net zoals in Op19:10 werpt Johannes zich neer aan de voeten van een engel.

(9)

En hij zei tot mij: Zie toe, doe dit niet; ik ben een medeslaaf van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de
woorden van dit boek bewaren; aanbid God!
Diep onder de indruk is hij van wat hem getoond is. Het enige wat hij nog wil is: aanbidden.

(10)

En hij zei tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.
Dit vers is gebaseerd op Dn12:4,9, waar we lezen dat Daniël zijn boek wel moet verzegelen
omdat de eindtijd nog ver weg was. De opdracht van Johannes is opzettelijk tegengesteld aan die
van Daniël: ‘Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij’.
De uitspraak ‘want de tijd is nabij’ werd een probleem voor de latere lezers van het boek
Openbaring, doordat de verwachte wederkomst van Christus uitbleef. Dit zien we al in het boek
Openbaring zelf, dat enerzijds doortrokken is van een opvallende urgentie, maar waarin omgekeerd
de mogelijkheid van vertraging van de komst van de Here Jezus ook reeds is ingesloten. Al in
Op6:9-11 vragen de martelaren hoe lang het nog gaat duren voordat God het rechtvaardig oordeel
uitvoert. Verder volgt na de opening van het zesde zegel een intermezzo, en brengt het zevende
zegel opnieuw uitstel van datgene waarop de hoorders en lezers gespannen wachten. Op
vergelijkbare wijze wordt de serie bazuinen na de zesde onderbroken door langdurige intermezzo’s.
Johannes duidt door middel van deze opbouw vol onderbrekingen overduidelijk op de spanning
tussen de spoedige komst van de Heer Jezus en het mogelijke uitstel daarvan. Enerzijds moet Hij
wel haastig komen om zijn volgelingen te redden en het kwaad te straffen; anderzijds is God
geduldig en genadig tegenover de mensheid.

(11)

Laat hij die onrecht doet, nog meer onrecht doen; en die vuil is, zich nog vuiler maken; en die rechtvaardig is, nog meer
gerechtigheid doen; en die heilig is, zich nog meer heiligen.

(12)

Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden zoals zijn werk is.
Zoals de profeet Jesaja zei: ‘Ziet, de Heer Jahweh zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal
heersen; zie, zijn loon is bij Hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde
weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen, en in zijn schoot dragen;
de zogenden zal Hij zachtjes leiden’ (Js40:10-11). Dan zal de Heer zeggen: ‘Dit deed Ik voor jou,
wat deed jij voor Mij?’1
We vinden in de Bijbel diverse passages die ons erop wijzen dat we beloond worden als de
heerlijkheid van Christus verschijnt. We worden beloond voor het waken (Lc12:47), voor het
vervolgd worden (Mt5:11-12), voor het opgeven van aardse zaken (Lc18:29-30), voor de omgang
met de medemensen (Mt10:41-42), voor datgene wat we ‘gebouwd’ hebben in ons leven
(1Ko3:8,14; Fp3:14). De Heer komt spoedig en Hij zal iedereen vergelden naar zijn
werkzaamheden (Op22:12).

1

Z.C. Hodges, ‘The Doctrine of Rewards, Part 1: Rewards and Grace,’ Grace Evangelical Society News 9:5 (sept-oct. 1994): 4.
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(13)

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
Nadat de Heer ons de nieuwe hemel en nieuwe aarde heeft beschreven, wordt Christus aan het
einde van dit boek de alfa en omega, het begin en het einde genoemd. Hij gebruikt daarbij de titels
die God in Js44:6 en 48:12 voor zichzelf gebruikt.

(14)

Gelukkig zij die hun lange kleren wassen, opdat zij recht hebben op de boom van het leven en zij door de poorten de stad
binnengaan.

(15)

Buiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en
doet.
Buiten zijn de honden. Het ‘buiten’ wijst daarbij niet enkel op het ‘buiten de stad’, maar in de
poel van het vuur (Op21:8). De honden zijn zwerfhonden die van het afval leven. 2 Mogelijk is hier
gedacht aan mannelijke prostituees, zoals in Dt23:18, waar ‘hondengeld’ op het loon van zo’n
prostitué doelt.3

(16)

Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van
David, de blinkende morgenster.
Het boek Openbaring is van-a-tot-z bedoeld voor de gemeenten.4

(17)

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; laat
hij die wil, het levenswater nemen om niet.
De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Hier wordt de heilige Geest het eerst genoemd, omdat hij
het is die de gemeente ertoe brengt, gelovig te leven bij en te bidden om de komst van Christus.
Ook Hij voelt zich in deze wereld niet thuis. Horen wij de stem van de heilige Geest?
Alleen al deze stem te horen toont ons welk geschenk God ons wil maken. Hij is het die ons
achterna wil lopen en ons wil zegenen. Bent u al tot Hem gekomen om Hem daarvoor te danken en
Zijn prachtige geschenk aan te nemen? En wanneer heeft u er eigenlijk de laatste keer voor gebeden
dat de Here Jezus toch mag komen, wanneer hebben we dit als gehele gemeente het laatst gedaan?

(18)

Ik betuig aan een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand aan deze dingen toevoegt, zal God
hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn;
Hiermee wordt niet verwezen naar het gehele Nieuwe Testament, want dezelfde uitdrukking
vinden we ook in Dt4:2. Het gaat om het toevoegen aan het boek Openbaring. Natuurlijk ben ikzelf
van mening dat er geen andere boeken meer bij het Nieuwe Testament toegevoegd zullen worden,
alhoewel we natuurlijk God daar de vrijheid voor laten, want we weten niet wat er nog gebeurd in
het duizendjarige vrederijk. In ieder geval is alles wat we in onze Bijbel hebben genoeg om te
kunnen overleven tot aan de komst van de Heer Jezus.

(19)

als iemand van de woorden van het boek van deze profetie afneemt, zal God zijn deel afnemen van de boom van het leven
en uit de heilige stad, van de dingen die in dit boek beschreven zijn.

(20)

Hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig! Amen, kom, Heer Jezus!
De laatste bazuin kan elke dag gehoord worden en zij klemmen zich vast aan de belofte van de
Heer ‘Ja, Ik kom spoedig!’. De gemeente die bidt: ‘Kom, Heer Jezus!’ ziet uit naar het komen van
één die reeds aanwezig is. Het laatste boek van de Bijbel eindigt zo met een heerlijke belofte voor
de gelovigen en met een verschrikkelijk oordeel over de ongelovigen.

2
3
4

Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 206.
W.J. Ouweneel, Die Offenbarung Jesu Christi. Bibelstudien über das Buch der Offenbarung, (Bielefeld:CLV, 1997), 525.
Tj. Boersma, Middenin de Eindstrijd. Een praktische uitleg van Openbaring, (Barneveld:De Vuurbaak, 2000), 17.
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De genade van de Heer Jezus Christus zij met alle heiligen. Amen.
Met allen: met de sterken en de zwakken, de groten en de kleinen, met allen die zich op zijn
wederkomst verheugen en met de gelovigen die er nauwelijks aan denken.

5

Vragen
1. Verlangen we ook zelf sterk naar de terugkomst van de Here Jezus? Waaruit blijkt dat?
2. Als de Heer vandaag zou komen, zou je dan met je leven tevreden zijn?
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