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De Openbaring van Jezus Christus 

Toen Johannes rond het jaar negentig om zijn geloof gevangen zat op het eiland Patmos, 

ontving hij een bijzonder visioen. In dit visioen geeft God de kerk informatie over 

dingen die zullen gebeuren. Hierover zegt Johannes zelf: 

1De Openbaring van Jezus Christus die God Hem heeft gegeven om zijn dienstknechten 

te tonen wat spoedig moet gebeuren. (Openbaring 1:1) 

De Openbaring wordt hier niet de Openbaring van Johannes, maar die van Jezus 

Christus genoemd. Het geschrift wordt onder de moeilijkste van de Bijbel gerekend. Als 

de tekst zo moeilijk is, is het dan niet verstandiger om bezig te zijn met teksten die wel 

eenvoudig te begrijpen zijn? Wie aan die verleiding toegeeft, zal maar weinig van de 

Bijbel lezen. De gebeurtenissen die de Openbaring beschrijft, mogen dan moeilijk te 

begrijpen zijn, maar toch staat er maar weinig in de profetie dat niet ook elders in de 

Bijbel staat. Wat de boodschap van de profetie is, wordt al in de eerste zin duidelijk: De 

Openbaring gaat over dingen die moeten gebeuren. Wie dus wil weten wat er gaat 

gebeuren, vindt hier dus dat wat God daarover kwijt wil.  

 

Wat elke lezer snel duidelijk wordt is dat de Openbaring het oordeel voor de troon, het 

Duizendjarig Rijk en de nieuwe hemel en aarde beschrijft. De Openbaring beschrijft dus 

sowieso de overgang van het oude naar het nieuwe. Het beschrijft dat er een betere 

aarde zal komen, dat er een tijd komt waarin God alles nieuw zal maken dat er een tijd 

komt waarin de aarde weer zal worden, zoals deze eens was: ‘zeer goed’ (Genesis 1:31).  

Deze nieuwe wereld is niet alleen voor de mensen goed, maar voor elk levend wezen. 

Paulus zegt dat de hele schepping met reikhalzend verlangen uitziet naar de komst van 

Jezus en zijn engelen op de wolken (Romeinen 8:19). De hele schepping ziet uit naar het 

moment dat ze wordt bevrijd van de angst en de dood van deze aarde.  

Hoe zit dat dan? Worden we op een zekere morgen wakker op de nieuwe aarde en blijkt 

dan, als we naar buiten gaan, dat de nieuwe tijd is ingegaan?  

Zo zal dat niet gaan. Deze nieuwe wereld is verbonden met de beloofde komst van de 

Messias (Messias=Gezalfde=Christus). Wat of wie is die Messias?  

De eerste keer dat er indirect over Hem wordt gesproken, is na de zondeval in het 

paradijs. Nadat de mens heeft gezondigd en de aarde in de macht van de slang en de 

dood is gekomen, zegt God: 

15En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar 

Zaad; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. (Genesis 3:15) 

Dit Zaad dat de slang (de duivel) de kop zal vermorzelen, is geen volk of een gewoon 

mens. Geen mens of volk zou de duivel kunnen verslaan. Dit Zaad is de Messias. Hij was 

het die de mensen zou gaan bevrijden van de slang en de aarde van de vloek.  
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Abraham werd later beloofd dat het volk dat uit hem zou voortkomen, in dit alles op 

een of andere manier, een rol zou spelen: 

1De HERE nu zei tegen Abram: Ga uit uw land, uit uw geslacht en het huis van uw vader 

naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en 

uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. 3Ik zal zegenen wie u zegenen, en 

wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten van de aardbodem 

gezegend worden. (Genesis 12:1-3) 

God zei tegen Abraham dat alle geslachten (families en volken) van de aarde gezegend 

zullen worden door het volk dat uit hem zou voortkomen. Hoe dit zegenen zou gaan 

gebeuren, vermeldt de Bijbel er hier niet bij. Pas in de loop van de tijd wordt dit 

duidelijk. Die zegen zouden de geslachten van de aarde ontvangen, omdat de Messias 

waarover in Genesis 3 werd gesproken, uit Abraham en zijn volk zou voortkomen.  

Maar God had het volk dat uit Abraham voortkomt, niet alleen nodig om de Messias 

geboren te laten worden. Dit volk zou ook het volk zijn van waaruit de Messias over de 

aarde zal gaan regeren. 

De belofte van de Messias wordt later meer toegespitst en duidelijker. God beloofde aan 

koning David: 

11De HERE heeft David een dure eed gezworen, waarop Hij niet terugkomt: Een van uw 

lijfelijke zonen zal Ik op uw troon zetten. 12Als uw zonen mijn verbond houden en mijn 

getuigenis, die Ik hun leer, dan zullen ook hun zonen voor immer op uw troon zitten.  

Dit gaat niet allen om de direct opvolging van David door zijn zoon Salomo. De profeet 

Jeremia zegt hierover: 

17Want zo zegt de HEERE: Aan David zal het niet aan een man ontbreken die op de 

troon van het huis van Israël zit (Jeremia 33:17) 

Waarom heeft God David een dure eed gezworen over het toekomstige koningschap? 

13Want de HERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd: 14Dit is 

mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd. (Psalm 132: 11-14) 

Het eeuwige koningschap van de dynastie van David is verbonden met Gods verlangen 

naar Sion.  

De Messias waarover in Genesis 3 wordt gesproken, blijkt als mens nageslacht van David 

te zijn. Tegelijkertijd blijkt uit deze tekst dat deze zoon van David God Zelf is. Hij (God) 

is het die Sion voor Zichzelf en voor eeuwig heeft verkoren als Zijn woning.  

Hoe concreet dit is blijkt daaruit dat die berg (Sion) ook de plaats was waar van de hof 

van Eden ooit lag. 1 

De profeet Micha beschreef in de zevende eeuw voor Christus: 
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2En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij 

voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de 

dagen der eeuwigheid. (Micha 5:2)  

Er komt dus een Heerser voort uit Bethlehem, die van ouds, van de dagen der 

eeuwigheid is. Deze Heerser, die de Zoon van David wordt genoemd, was er dus altijd 

al. Er is maar één heerser die er al vanaf de eeuwigheid is geweest, en dat is God Zelf. 

Maar ook al is deze heerser, deze Messias, God Zelf, toch werd Hij als mens, in 

navolging van koning David, in Bethlehem geboren. 

Deze machtsovername op aarde van deze Heerser (God) zal plaatsvinden na grote, 

wereldwijde gebeurtenissen. Hierover vinden we veel informatie in de Bijbelse 

profetieën. De Messias zal vrede op aarde brengen en Hij zal regeren vanuit Jeruzalem 

(Sion), en over de volken van de aarde. Deze volken zullen hierdoor worden gezegend, 

en zelfs de natuur zal een transformatie ondergaan. Toch gaat er iets aan dit alles vooraf. 

God zei: 

15En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar 

Zaad; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. 

De Messias zal ook lijden: Zijn hiel zal, in het proces van het vernietigen van de macht 

van de slang, worden vermorzeld. De slang zal eerst moeten worden verslagen voor er 

vrede op aarde kan komen. Dit vermorzelen van de slang zou minimaal ook de hiel doen 

vermorzelen van de Messias. In die strijd zou de Messias veel moeten lijden. Jesaja 

schreef daarover: 

5Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheid verbrijzeld; 

de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing 

geworden. (Jesaja 53:5) 

De Messias zou de straf dragen voor onze overtredingen en ons zo de vrede aanbrengen. 

Die straf gaat vooraf aan de heerschappij van de Messias. Door Zijn striemen zou de 

mens genezing ontvangen, schrijft Jesaja. Deze genezing is ook nodig in de tijd van Zijn 

regering. Dat het hier niet om een gewoon mens gaat is duidelijk: Mensen kunnen 

elkaars zonden niet dragen, noch elkaars ziekten door hun striemen doen genezen. Ook 

hieruit blijkt dat de Messias God Zelf zou zijn, die verzoening tot stand brengt. 

 

Dit verzoenende aspect van de Messias komt tot uitdrukking in de offerdienst zoals deze 

is omschreven in de Thora (de eerste vijf boeken van het Oude Testament). In de Thora wordt 

beschreven hoe offerdieren plaatsvervangend voor de zonden van de mensen werden 

gedood. De offers die werden gebracht in de tabernakel, speelden een belangrijke rol. 

Wat daar gebeurde, kon, hoe belangrijk dit ook was, echter in zichzelf geen zonden 

vergeven. De offers wezen vooruit naar het sterven (verbrijzelen van de hiel) van de 

Messias. Over dit aspect van de Messias wordt ook veel duidelijk in de Openbaring. 
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Er worden dus twee aspecten gezien rondom de Messias. Hij zal als koning heersen in 

Jeruzalem en Hij zal lijden. In dit lijden zal hij de straf voor de zonden, en de ziekten op 

zich nemen. 

Het lijden van de Messias valt niet in dezelfde tijd als Zijn koningschap over de volken. 

Hoe dit moet worden begrepen, wordt elders beschreven door Jesaja: 

5Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal 

verbrand worden, een prooi van het vuur. 

Dit gaat over de heerschappij van de Messias. Waarom zullen die gewelddadigheden 

niet meer voorkomen? Wat is daaraan voorafgegaan? Hierover zegt Jesaja: 

6Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn 

schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 

Vredevorst. (Jesaja 9:5-6) 

In deze verzen worden drie momenten beschreven, die van belang zijn voor de 

komende heerschappij van de Messias. Tussen die gebeurtenissen zitten vele jaren. Hier 

staat dat de Messias als Kind zou worden geboren (met Kerst), dat Hij (drieëndertig jaar later) 

als Zoon zou worden gegeven (met Pasen) en dat Hij dezelfde is als de Eeuwige Vader en 
de Vredevorst, de Messias, die (minimaal tweeduizend jaar later) over de aarde zal regeren 

Hier wordt in Jesaja voor het eerst – heel kort, maar in duidelijke bewoordingen – iets 

over de drie-eenheid geschreven. De Messias is zowel dit Kind, als de Zoon als de 

Eeuwige Vader. Hij is de Vredevorst en Hij zal de stampende schoenen en de in bloed 

gedrenkte kleding in het vuur werpen. 

 

In deze beschreven tijd zal Israël een rol op aarde spelen. Ezechiël schrijft in de zesde 

eeuw voor Christus over dat moment waarop de Vredevorst in Israël orde op zaken zal 

stellen:  

23Dan zal Ik een herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht David. Die 

zal hen weiden, die zal hun herder zijn. (Ezechiël 34:23) 

Deze heerser uit Juda, waar Micha het over heeft, deze vorst die er al was ‘van ouds, van 

de dagen der eeuwigheid’ is dezelfde die als Kind is geboren, beschrijft Jesaja, en die ‘om 

onze zonden is doorboord’.  

Deze heerser, wiens hiel werd verbrijzeld toen Hij als Zoon werd gegeven, is de Messias. 

Deze Vredevorst is ‘mijn knecht David’. 

Jezus zal als Vredevorst over veel meer landen heersen dan alleen Israël, zegt Micha: 

1Maar zij zeiden: In de toekomst zal de tempelberg, de berg van de Heer, rotsvast staan, 

hoger zijn dan alle bergen, uitrijzen boven de heuvels. De volken zullen toestromen, 2ze 

gaan in drommen op weg. Ze zeggen: ‘Kom, we gaan naar de berg van de Heer, naar de 

tempel van Jacobs God. Hij zal ons de weg wijzen en wij zullen zijn aanwijzingen 

opvolgen.’ 
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De Heer geeft vanuit Jeruzalem zijn richtlijnen, vanuit de tempelstad richt hij zich tot de 

mensen. 3Hij zal rechtspreken tussen vele volken, geschillen oplossen tussen talloze 

naties, hoe ver die ook wonen. 

Dan smeden ze hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen 

volk neemt nog de wapens op, nooit meer bereidt men zich voor op een oorlog. (Micha 

4:1-3) 

Tijdens de regering van Christus zal geen volk op aarde de wapens nog opnemen of 

oorlog voeren. Deze vrede zal zich zelfs uitstrekken tot in de natuur. 

5Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om 

Zijn middel. 6Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok 

neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine 

jongen zal ze drijven. 7Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar 

neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 8Een zuigeling zal zich vermaken bij het 

hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9Men 

zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde 

zal vol zijn van de kennis van de HEERE. (Jesaja 11:4-10) 

De profetieën beschrijven dus een tijd die zal komen waarin er gerechtigheid zal zijn op 

de aarde. Dit zal een tijd zijn waarin prooidieren niet meer bang hoeven zijn voor 

roofdieren (die er dan dus nog wel zijn). Het zal een tijd zijn waarin er geen kwaad meer 

voorkomt en de aarde vol is van kennis van de HEERE. Er zal een tijd komen zonder 

oorlog en dood, zonder economische recessies en werkeloosheid, ziekten en dure 

premies voor volksverzekeringen. Wereldwijd komt er een periode waarin niemand 

meer honger of dorst zal hebben en er wereldvrede zal zijn. In die tijd zal de aarde zijn 

zoals God deze had bedoeld. De beschreven tijd, waarin de Messias zal heersen, vindt 

plaats op de huidige aarde. De genoemde heilige berg van God is Jeruzalem. Het zal ook 

het moment zijn waarover God tegen Abraham zei: 

3Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle 

geslachten van de aardbodem gezegend worden. (Genesis 12:3) 

De tijd waarin de Messias zal heersen, zal dus de tijd zijn waarin Israël tot zegen van de 

aarde zal zijn. 

Er zit geruime tijd tussen deze twee momenten van de Messias: de tijd waarin Hij zal 

lijden (Zijn hiel vermorzeld wordt) voor de zonden, en de tijd waarin Hij zal heersen over 

de volken, vanuit Sion, dat Hij heeft verkoren als Zijn woonplaats. 

 

Er staan veel profetieën in de Bijbel over deze zaken. Het moeilijke van teksten die 

daarover gaan, is dat de gegeven informatie wel klopt, maar de chronologie niet zo 

duidelijk is. De informatie komt als het ware door kleine gaatjes in de kijkdoos van Gods 

toekomst. Het totaal beeld is moeilijk te zien. 
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De Bijbel lezende komen er veel vragen op, zoals: Hoe verhouden dat lijden en heersen 

zich tot elkaar? Welke tijd zit daartussen? Wanneer breekt de tijd aan waarover Micha, 

Jesaja, Amos en vele andere profeten schrijven? Wat is de context waarin die stampende 

schoen en die in bloed gewentelde mantel, welke in het vuur geworpen worden? 

Wanneer zal Jezus over de aarde regeren en wanneer zullen de volkeren komen om 

Hem hulde te bewijzen?  

 

Daniël spreekt in de context van de eindtijd over een ‘gruwel der verwoesting’. Deze 

gruwel zal zich volgens hem, in de laatste grote Verdrukking, in de tempel zetten. Hoe 

kan dit dan, nu de tempel er niet meer staat? En wat zal deze gruwel nog meer doen? 

Hoe komt de laatste, buiten Israël wonende, Jood weer thuis, zoals Mozes al 

profeteerde? Hoe begint en eindigt dit Duizendjarig (vrede)Rijk en wat gebeurt er dan?  

Deze en nog meer vragen kunnen maar moeilijk vanuit het Oude Testament 

beantwoord worden. Wat er staat, is vaak cryptisch en fragmentarisch. Daar komt bij, 

dat er soms veel tijd kan zitten tussen de dingen die de profeten beschrijven, zonder dat 

dit direct duidelijk is. De veelal losse teksten uit het Oude Testament, de evangeliën en 

ook de brieven zijn lastig tot één samenhangend beeld te voegen. Dit is een opmerkelijk 

gegeven. Wat is het nut van al die profetieën als daaruit geen beeld kan worden 

verkregen van wat er nu exact gaat gebeuren? 

 

De samenhang van al deze zaken die gaan over het Vrederijk, en wat hieraan voorafgaat, 

heeft God voor het laatst bewaard. God heeft in de Thora beschreven wat nodig was om 

de mens met Zich te verzoenen. In de Openbaring geeft Hij een overzicht van dat wat 

nodig is voor het herstel van de hemel en de aarde. In de Openbaring gaat de deksel van 

de ‘kijkdoos’ open. Het visioen is maar met één doel gegeven en dat is om de 

dienstknechten van God te laten weten wat er zal gaan gebeuren. Zij die de Openbaring 

lezen en begrijpen, zullen dus kunnen weten wat er zal gaan gebeuren. 

 

Deze boodschap van de Openbaring is zo rijk verpakt dat ze niet alleen een opsomming 

geeft van gebeurtenissen. Het visioen toont deze gebeurtenissen in een hemelse, of 

geestelijke, context. Johannes ziet Gods troon in de hemel en dat beeld maakt veel 

duidelijk van wat er in de Thora wordt gezegd over de tabernakel. De invloed van 

engelen en cherubs wordt zichtbaar in de aardse gebeurtenissen evenals de 

gebeurtenissen rondom Gods troon. Bijna terloops wordt er veel duidelijk over de relatie 

tussen God de Vader en de Zoon en die tussen de Zoon en de Heilige Geest. Er komen 

onderwerpen aan de orde als de toekomst van de kerk, de opname van de gemeente, het 

herstel van Israël, de betekenis van de Joodse offers en feesten, het verloop van de grote 

Verdrukking, de rol van de antichrist, het Duizendjarig Rijk, het nieuw Jeruzalem en 

nog veel meer.  

Het is waarschijnlijk niet overdreven om te stellen dat de Openbaring een beter inzicht 

mogelijk maakt in alle belangrijke onderwerpen van de Bijbel. 
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Toch lijkt de Openbaring haar boodschap maar met tegenzin prijs te geven. De weg van 

de kerk met het boek is een hobbelige geweest. De boodschap leek voor haar vaak meer 

een verborgenheid dan een openbaring. Het boek heeft voor menig gelovige iets van de 

sfinx uit het verhaal van de Griekse Oedipus: een monster dat iedere voorbijganger 

doodde, die zijn raadsel niet kon oplossen. Dit is bijzonder jammer. Het gewicht dat God 

aan deze profetie geeft, is bijzonder hoog. Het boek eindigt met de woorden: 

18Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als 

iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek 

geschreven zijn. 19En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, 

zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen 

die in dit boek geschreven zijn. (Openbaring 22:18-19) 

De Openbaring mag dan een van de moeilijkst te begrijpen delen van de Bijbel zijn, 

maar wie de moeite doet om het boek te doorgronden, zal merken dat het die moeite 

meer dan waard is. En wat is er mooier, dan om dit onderzoek te beginnen met de 

woorden in gedachten, waarmee Johannes de profetie begint? 

 

‘Gelukkig is hij die de woorden van de profetie bewaart!’ 
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Prolegomena  

Wie over een onderwerp als dit een boek schrijft, zal zich moeten verantwoorden voor 

zijn exegetische keuzes. In de theologie is daar dit woord voor. Prolegomena betekent 

zoveel als ‘de dingen die van tevoren gezegd moeten worden’. 

 

Mijn keuzes waren aan het begin van mijn studie van dit onderwerp beïnvloed door het 

evangelische gedachtegoed en de reformatorische nuchterheid, zonder dat ik dat toen zo 

zou hebben kunnen duiden. Net als kerkvader Justinus Martyr (Martelaar 100-165), zo 

leerde ik later, geloofde ik dat de Schrift als individu kan worden gelezen. Hiervoor is 

volgens Justinus niet veel meer nodig dan een gezond verstand en een goede 

leesvaardigheid.  

Als we eerst gepokt en gemazeld in een bepaalde denkwijze of theologie zouden moeten 

zijn, zou dat de Bijbel tot een boek voor ingewijden maken. Zo is de Bijbel niet bedoeld. 

God geeft Zijn boodschap niet alleen voor een elite van hoog-geestelijken. 

 

Ik hoopte dus, om met Justinus te spreken, dat ik een gemiddeld gezond verstand had en 

er wel iets van zou moeten kunnen begrijpen. Die hoop werd al snel op de proef gesteld. 

Nadat ik de tekst had gelezen, begreep ik er niets van. Er zat daarom niets anders op dan 

om het nog maar eens te lezen en nog eens en nog eens, enzovoort. Ik leerde stukken uit 

mijn hoofd, overpeinsde ze, las ze en herlas ze keer op keer op keer op keer en gaf niet 

op. Sommige stukken moet ik beslist meer dan honderd keer hebben gelezen. Zo kroop 

ik elke dag, vergezeld van mijn aantekeningenboekje, maanden lang al lezend, voetje 

voor voetje, vers voor vers, steeds verder door het visioen. Er ontstond bij mij een 

patroon: telkens als ik niet verder kwam in mijn poging om de tekst te begrijpen, ging ik 

vanuit de tekst zoals deze in mijn hoofd zat, weer terug naar de tekst op papier om nog 

eens te lezen wat daar nu exact staat. Meestal ontdekte ik, waren er dan details die de 

tekst alsnog duidelijk maakten. 

 

Een ander uitgangpunt, dat dicht bij het idee komt dat de Bijbel zichzelf uitlegt, is: de 

boodschap is goed zoals deze is. Er zitten dus geen tegenstrijdigheden, geen 

onmogelijkheden in de profetie en er ontbreken geen stukken informatie. Het is de taak 

van de lezer om de profetie te begrijpen en de oplossing daarvoor staat in de Bijbeltekst. 

De belangrijkste uitdaging is om daar niet overheen te lezen. 

 

Een derde uitgangspunt dat daar ook dichtbij komt, is dat God de Bijbel heeft gegeven 

en dat deze betrouwbaar en genoegzaam is. Dit laatste betekent dat de Bijbel genoeg 

informatie bevat. Er is buiten de Bijbel geen andere bron nodig om deze te begrijpen. 

Als dat wel zo zou zijn, zou er nooit met zekerheid iets over welk onderwerp in de 

Bijbel dan ook kunnen worden gezegd, omdat je nooit zou kunnen weten of er nog 

ergens een boek of geschrift bestond dat nodig is om de Bijbel ‘echt’ te kunnen 

begrijpen. 
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Een vierde uitgangspunt betreft de vraag hoe letterlijk de tekst gelezen moet worden. Er 

wordt wel gezegd dat de Bijbel geestelijk moet worden gelezen en begrepen. Wat dat 

precies inhoudt, is nogal onduidelijk. Zelf ga ik ervan uit dat teksten zo letterlijk als 

maar enigszins kan, gelezen moeten worden. Bij het lezen van de Openbaring (en ook de 

rest van de Bijbel) hanteer ik als regel dat wat geen symbool hoeft te zijn, dit het ook niet 

is. 

 

Zo staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 13 dat het beest tweeënveertig maanden macht heeft. 

Er zijn dan drie dingen, waarover het hier gaat: er is een beest, dat heeft macht en er 

wordt een periode van tweeënveertig maanden genoemd. Als al deze zaken geestelijk of 

symbolisch zouden moeten worden geïnterpreteerd, kun je met deze tekst alle kanten 

op. Dan kan je niet te weten of dit beest iemand of een systeem is, of zijn macht wel of 

niet echt is, en of die macht tweeënveertig maanden of misschien tweeënveertig dagen, 

weken of jaren zal duren.  

Ervan uitgaan dat de tekst zo veel mogelijk letterlijk moet worden gelezen beperkt dit 

alles. Iedereen is het er wel over eens dat een echt beest (dier) geen macht over de 

mensen op aarde kan hebben. Dit beest moet dus een symbool zijn voor iets of iemand 

die dat wel kan. Er is geen reden om die macht symbolisch te lezen. Symbolische macht 

is geen macht. Dat het beest gedurende een periode van tweeënveertig maanden macht 

zal hebben, kan letterlijk worden begrepen. Een maand is een algemeen erkende 

periode. Er is geen reden om aan te nemen dat dit als een symbool moet worden 

gelezen. Zolang deze periode van tweeënveertig maanden niet in conflict komt met een 

andere tekst, is het goed om met ervan uit te gaan dat hier (ongeveer) drieënhalf jaar mee 

wordt bedoeld. 

Bij mijn studie ben ik tot de volgende conclusie gekomen: meestal worden de 

hoofdpersonen symbolisch omschreven en wat zij doen en hoe lang dit duurt, letterlijk. 

 

Al in de tachtiger jaren van de vorige eeuw begon ik mijn zoektocht, zonder 

naslagwerken, zonder kennis van de apocalyptische literatuur en zonder kennis van de 

(vaak ten onrechte overdreven hoeveelheid) verschillende visies op de Openbaring, maar vol 

vertrouwen dat God een boodschap heeft gegeven die te begrijpen moet zijn. Verder 

had ik een goede concordantie, een Bijbelse encyclopedie, een woordenboek, de Online 

Bible en een tekstverwerker. Met deze eenvoudige principes en hulpbronnen kwam ik 

steeds verder met het begrijpen van de tekst. Mijn werkwijze leek een beetje op wat 

Paulus in een andere context zei: 

20Ik stelde er mijn eer in (…) om niet op eens anders fundament te bouwen, 21maar om te 

handelen naar hetgeen geschreven staat. (Romeinen 15:20-21) 

Gaandeweg herkende ik structuren, verbanden en betekenissen.  

Na een jaar mocht ik ervaren dat ik op de meeste vragen die zich aandienden, een 

antwoord had gevonden. Mijn uitgangspunten bleken voldoende te zijn geweest. De 
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Bijbel had alles aan boord om de Openbaring te kunnen begrijpen. Pas jaren later heb ik 

een theologische opleiding gevolgd om mij meer in het ‘vak’ te verdiepen. 

 

Bij een onderwerp als dit is het, net als bij elk ander boek, altijd de vraag voor wie je het 

schrijft.  

Ik ben niet voor de verleiding gezwicht om het aan te passen voor mensen die van kort 

en bondig houden. 2 Vaak wordt gesteld dat mensen tegenwoordig geen boeken meer 

lezen en dat informatie en kennis compact, bijvoorbeeld in de vorm van YouTube-

filmpjes, moet worden overgebracht.  

Dat kan wel zo zijn, maar mensen die wel Jezus willen volgen, maar die niet zelf de 

Bijbel willen bestuderen en overpeinzen, hebben een probleem. Het idee van ‘een leven 

lang leren’, zoals dat tegenwoordig wel wordt gepromoot in het bedrijfsleven, is niets 

nieuws. Het is al tweeduizend jaar zo dat wie Jezus wil volgen Zijn discipel (leerling) is. 

En een leerling van Jezus is nooit klaar met leren en zal daarom zijn leven lang moeten 

lezen. Mensen die met een boekje van honderd bladzijden ingewikkelde onderwerpen 

zoals de Openbaring menen te kunnen begrijpen, moeten niet op hun wenken bediend 

worden. Ik schrijf daarom voor discipelen van Jezus die hongerig zijn naar Zijn Woord 

en eerder teleurgesteld zullen zijn dat dit boek niet dubbel zo dik is en die niet tegen de 

omvang opzien. 

Wel heb ik een korte samenvatting geschreven van de gebeurtenissen die zullen 

plaatsvinden tijdens de grote Verdrukking, in het boekje: De Grote Apocalyps, Wat zegt 
de Bijbel over het einde van de huidige tijd? Dit is vooral geschreven voor de generatie 

die in die gruwelijke tijd zal leven en dan de tijd niet heeft om de profetieën te 

onderzoeken over wat er dan zal gebeuren.  

 

Een laatste punt waar we in een boek als dit niet omheen kunnen, is de veronderstelling 

dat er zeer veel meningen over de Openbaring bestaan. Ofschoon dat aantal heel erg 

meevalt, zal ik er toch aandacht aan besteden. Dat doe ik in het slot. Kennis van deze 

zaken is vooral boeiend voor mensen met meer theologische interesse. 

 

Nu is het moment gekomen om de profetie te onderzoeken. Laat deze gave van God aan 

de gemeente in deze laatste dagen de plaats krijgen, die zij al veel eerder had moeten 

hebben. 

Tot slot, de aangehaalde teksten zijn, tenzij anders aangegeven, uit de Hernieuwde 

Statenvertaling.  
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Openbaring 1  

 

Ervan uitgaande dat deze profetie door Johannes is ontvangen rond het jaar negentig, 

vond dit plaats zo’n zevenenvijftig jaar na de hemelvaart van Jezus. Dat betekent dat 

Johannes en de andere discipelen nog jonge mannen moeten zijn geweest, toen zij met 

Jezus langs het meer van Galilea wandelden. De discipelen mogen dan jong zijn geweest, 

ze kregen een driejarige opleiding van de beste Rabbi die er ooit is geweest, en werden 

hierna vervuld met Gods Geest. Het waren dus geen kinderachtige jongens, toen Jezus 

hen verliet. Het moet niettemin voor de Joodse leiders van het volk een bijzondere 

ervaring zijn geweest om twintigers voor zich te hebben staan, zoals Petrus en Johannes, 

die onverbloemd zeiden dat ze God meer moeten gehoorzamen dan hun (Handelingen 

4:19). 

Als hij de Openbaring ontvangt, is Johannes een oude man van rond de tachtig. Hij zit 

op Patmos gevangen als de laatste van Jezus’ apostelen die nog in leven is. Alle anderen 

zijn reeds om hun geloof vermoord. Alle documenten die het Nieuwe Testament zouden 

gaan vormen, zijn intussen geschreven. De kerk wordt al geleid door de volgende 

generatie gelovigen, die de fakkel heeft overgenomen. 

De roeping van Johannes 

1Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te 

laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn 

dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. 2Deze heeft van het Woord van God 

getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. 3Zalig is hij 

die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat 

daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. 

4Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die 

is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, 5en van 

Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst 

van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden 

gewassen heeft in Zijn bloed, 6en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor 

God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 

7Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken 

hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. 

8Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was 

en Die komt, de Almachtige. 

9Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het 

Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, 

omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. 10Ik was in de 

geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, 
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11die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat 

op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar 

Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea. 

Dit eerste hoofdstuk is op zichzelf niet meer dan een korte inleiding op het visioen. 

Johannes beschrijft wat de Openbaring is. Hij stelt zichzelf voor, geeft de lezer de 

genade en vrede van God door en beschrijft waar hij was, toen hij de profetie ontving. 

Meer is het niet.  

Deze tekst spreekt niet over toekomstige gebeurtenissen en dat wat er staat, is ook niet 

gehuld in symbolen. Toch is deze tekst essentieel voor wat erna zal komen. Wat hier 

staat, geeft bovendien ook veel informatie over God. 

Johannes verklaart dat de Openbaring haar oorsprong vindt bij God. God gaf deze aan 

Jezus, Jezus gaf haar aan een engel en die bracht haar tot Johannes. Nu is de tekst via de 

Bijbel voor vrijwel iedereen op de wereld die lezen kan, beschikbaar. 

Wat nogal onduidelijk is, is of Johannes hier Jezus in werkelijkheid ziet. Hij schrijft dat 

hij Jezus ziet, maar wat hij ziet, is een onderdeel van het visioen dat hem door de engel 

wordt gebracht. Toch lijkt Jezus aan het begin en zeker aan het einde van de 

Openbaring zo reëel aanwezig dat het haast vreemd overkomt om te stellen dat Hij er op 

die momenten niet is. 

Wat is profetie? 
Voor we naar de tekst gaan kijken, is het interessant om kort na te denken over de vraag 

wat een profetie is. In de kern van de zaak is de manier waarop men over profetie denkt, 

van doorslaggevend belang voor de manier waarop men de tekst beoordeelt. Nogal wat 

theologen denken dat profetie voortkomt uit de geest van de profeet. Dat wil dan zeggen 

dat ze niet voortkomen uit God, maar uit de profeet zelf. Dit is een niet te controleren 

idee met grote gevolgen. Niemand zit immers op dat soort profetieën te wachten. Als 

God immers niet door profeten zou spreken, dan is er geen reden om de tekst van hen 

als gezaghebbend te beschouwen.  

De schrijver van de Hebreeënbrief gaat er wel vanuit dat de profetie van God komt als 

hij zijn uiteenzetting begint met de mededeling: 

1Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door 

de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon (Hebreeën 

1:1) 

God spreekt volgens de Bijbel door de profeten. En hierboven heb ik al gesteld dat ik 

ervan uitga dat de Bijbel Gods Woord is en dus in zichzelf betrouwbaar en compleet. 

Maar als God door de profeten spreekt, hoe doet Hij dat dan?  

Dit doet Hij op een aantal manieren. In sommige gevallen hoort de profeet de stem van 

God.  

Een bekend voorbeeld hiervan uit het oude Israël is de geschiedenis, waarin de jonge 

Samuël God ’s nachts hoort roepen en dacht dat het Eli was. Als hij bij Eli aankomt, 
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blijkt deze van niets te weten. Dit herhaalt zich een aantal keer, zodat Eli begrijpt wat er 

aan de hand is en Samuël uitlegt wat hij de volgende keer dat hij die stem hoort, moet 

doen. 

God spreekt niet alleen hoorbaar tot profeten. Hij spreekt soms ook door dromen. 

Bekend is dat God tot Jozef, de aardse vader van Jezus, in een droom spreekt. Wat ook 

voorkomt, is dat God de boodschap communiceert op een zichtbare manier in wat een 

visioen wordt genoemd. Visioenen zijn te vinden bij profeten als Jesaja en Ezechiël en 

hier in de Openbaring. Hoe kan een visioen worden begrepen? 

Wat is een visioen? (vers 1 - 2) 
Voor de boodschap maakt het niet veel verschil, maar in de context van de Openbaring 

is de vraag toch interessant: hoe kan een visioen worden begrepen? Uit de tekst blijkt 

dat het bij een visioen draait om informatie die wordt overgebracht in een zichtbare en 

hoorbare voorstelling van zaken. Johannes schrijft dat Jezus hem het visioen van de 

Openbaring door een engel heeft gezonden. 

6De Heere, de God van de heilige profeten heeft Zijn engel gezonden om Zijn 

dienstknechten te laten zien wat er met spoed moet gebeuren. (Openbaring 22:6) 

Hieruit blijkt dat een visioen door een engel kan worden meegenomen om elders 

getoond te worden. De mensen, wezens en gebeurtenissen die Johannes ziet, zijn er dus 

niet echt. Ze worden getoond door de engel: 

8Toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de 

engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij: 9Pas op dat u dat niet doet! Want 

ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders. (Openbaring 22:8-9) 

De profeet Zacharia kreeg zo’n zeshonderd jaar eerder dan Johannes een visioen, dat 

ook werd gebracht door een engel. Hij schreef: 

19Ik zei: Mijn Heere, wat betekenen deze dingen? Toen zei de Engel Die met mij sprak 

tegen mij: Ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. (Zacharia 1:19) 

Ook in de profetie van Zacharia was het een engel die het visioen toonde, dat God hem 

zond. Johannes en Zacharia zien en ervaren dingen die niet in werkelijkheid gebeuren. 

 

Er worden op meer plaatsen in de Bijbel visioenen beschreven. Daniël kreeg een 

visioen, dat leek op het visioen hier in Openbaring 1. Tijdens het visioen van Daniël zijn 

er ook omstanders: 

4Op de vierentwintigste dag nu van de eerste maand, terwijl ik mij aan de oever van de 

grote rivier, dat is de Tigris, bevond, 5sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man 

in linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud van Ufaz; 6zijn lichaam 

was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige 
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fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn 

woorden als het gedruis van een menigte. 

7Alleen ik, Daniel, zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen het niet; 

doch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchtten en zich verborgen. (Daniël  10:4-7) 

Uit hun reactie blijkt dat de mannen die bij Daniël waren, niet konden zien wat hij zag, 

maar wel merkten dat er iets buitengewoons aan de hand was. Dit was zo beangstigend 

dat ze weg vluchtten. 

 

Als de kenmerken van een visioen op een rij worden gezet, dan blijkt… 

• dat een visioen kan worden getransporteerd door een engel; 

• dat een visioen alleen aan de profeet wordt getoond; 

• dat mensen die het visioen niet zien, soms wel merken dat er iets aan de hand is; 

• dat wat de ontvanger ziet, levensecht is; 

• dat een visioen geen materiële voorstelling is; 

• dat personages die een rol spelen in een visioen, soms wel reageren op de profeet. 

Is een visioen alleen zichtbaar? 

Deze beschrijving van een aantal kenmerken is nog geen antwoord op de vraag wat een 

visioen is. Er blijven nogal wat zaken onbeantwoord. Is een visioen als een soort film die 

tegen de lucht wordt geprojecteerd? Is het te vergelijken met een holografisch 3D-

/multimedia-/virtueel schouwspel, waarin iemand kan bewegen?  

In hoofdstuk 1 staat dat Jezus op een zeker moment zijn hand op Johannes legt om hem 

gerust te stellen. Uit de beschrijving blijkt dat Johannes zijn blik dan van schrik nog 

naar beneden heeft gericht. Hij kon die hand, die van achter en boven kwam, dus niet 

zien. De meest voor de hand liggende verklaring voor het feit dat hij wist dat het Jezus 

was, is dat hij die hand moeten hebben gevoeld. Hoe kon Johannes iemand die een 

onderdeel is van een visioen, horen, zien en voelen? 

Is een visioen een droom? 

Dromen kunnen levensecht zijn. Tijdens een droom kunnen we de personen waarover 

we dromen, zien, horen en voelen. Deze personen kunnen ook reageren op wat we 

zeggen. Dit is opmerkelijk, omdat deze personen er op dat moment fysiek niet zijn. 

Tijdens een droom komt wat we horen en voelen niet via onze lichamelijke zintuigen 

binnen, maar dat lijkt wel zo. Wat we al dromend waarnemen, is levensecht. Zo ben ik 

wel eens wakker geworden van een hard geluid dat niet in mijn slaapkamer kon hebben 

geklonken. Dit geluid bleek een onderdeel te zijn van mijn droom. 

 

Eén van de meest fascinerende zaken van een droom is dat we niet weten wat de 

personen met wie we in een droom praten, zal gaan zeggen. Dit is opmerkelijk, omdat 

we ervan mogen uitgaan dat dromen niet worden gevormd buiten ons om. De woorden 
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die andere personen in onze dromen zeggen, moeten dus door onszelf zijn ‘bedacht’. In 

een droom vertelde ‘iemand’ mij eens een raadsel, waarvan ik de oplossing niet wist, 

terwijl dit raadsel toch uit mijn eigen brein of geest moet zijn voortgekomen. 

 

Uit de Bijbel is bekend dat God door dromen tot mensen spreekt. Hierover zegt God 

tegen Israël: 

6Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in 

een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. (Numeri 12:6) 

God kan dus in de geest van de mens, waar de droom zich afspeelt, iets laten gebeuren 

wat de dromer vervolgens onthoudt. Dromen lijken overeenkomsten te hebben met wat 

Daniël of Johannes beschrijven met betrekking tot hun visioen. Toch zijn er ook 

verschillen. Zo was de engel die het visioen bracht, voor en na dat moment wel 

zichtbaar, wat niet zo is bij dromen. Een visioen is dus, ondanks overeenkomsten, niet 

hetzelfde als een droom. God maakt ook onderscheid tussen profetieën via dromen en 

profetieën via visioenen. 

Visioen en geestvervoering 

Is er een verband tussen een visioen en een geestvervoering? In vers 10 van dit 

hoofdstuk schrijft Johannes: 

10Ik kwam in de geest op de dag van de Here. (Openbaring 1:10) 

De NBG-vertaling van 1951 zegt het zo: 

10Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren. 

Hier wordt beschreven dat Johannes in geestvervoering kwam. Een vergelijkbare 

situatie wordt in Handelingen beschreven, waar Petrus een visioen krijgt: 

9En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het 

dak om te bidden, ongeveer op het zesde uur, 10en hij kreeg honger en wilde iets 

nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering. 11En hij zag de 

hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen 

laken, dat aan de vier hoeken vast gebonden was en neergelaten werd op de aarde, 
12waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende 

dieren en de vogels in de lucht. 13En er kwam een stem tot hem: ‘Sta op, Petrus, slacht en 

eet!’ (Handelingen 10:9-13) 

Petrus zag de dieren en hoorde de stem, terwijl hij in geestvervoering was. Het heeft er 

alles van weg dat wat Petrus zag heel realistisch is geweest. Het woord geestvervoering 

komt van het Griekse woord ekstasis, waarin het woord extase te herkennen is. Paulus 

beschrijft iets vergelijkbaars: 
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2Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het 

lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, ik weet het niet; God weet het – 

dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. (2 Korintiërs 12:2) 

Paulus laat in het midden of de persoon over wie hij het heeft, lichamelijk de hemel 

bezocht of dat dit in de geest gebeurde. Johannes meldt een aantal keer dat hij in de 

geest was, toen hem dingen werden getoond. In hoofdstuk 1 zegt hij dat hij in de geest 

op de dag van de Heer kwam. In hoofdstuk 17 schrijft hij: 

3En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een 

scharlakenrood beest. (Openbaring 17:3) 

In hoofdstuk 21 staat: 

10En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de 

heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God. (Openbaring 21:10) 

Dit waren geen fysieke gebeurtenissen. Wat Johannes hoorde en zag, bestond niet in de 

natuurlijke wereld. 

Sommige mensen lijken hun geest zo onder druk te kunnen zetten dat ze dingen 

waarnemen of ervaren die niet bestaan en ook niets betekenen. Zo wisten de 

Baälpriesters in geestvervoering te komen op de berg Karmel, waar zij probeerden vuur 

uit de hemel te laten neerdalen op hun altaar: 

28Zij riepen met luider stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met 

zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde. 29En het gebeurde, toen 

de middag voorbij was, dat zij in geestvervoering raakten, tot de tijd van het brengen 

van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde; er kwam 

geen teken van leven. (1 Koningen 18:29) 

Er gebeurde niets, ook al raakten ze in geestvervoering. Er is geen aanleiding om te 

veronderstellen dat mensen in een zelf opgewekte geestvervoering dingen kunnen zien, 

die echt in de geestelijke dimensie gebeuren. 

Het lijkt erop dat mensen die een visioen krijgen ‘aangeboden’, daardoor in 

geestvervoering komen. Het visioen kan bij wijze van spreken doorgaan, terwijl iemand 

anders de kamer inloopt waar de ontvanger van het visioen zich bevindt, zonder dat de 

bezoeker het visioen ziet.  

Aangenomen mag worden dat God (of een engel van God) mensen in een 

geestvervoering kan leiden, waarin ze dingen waarnemen die ze met hun lichamelijke 

zintuigen niet kunnen zien of horen. Dat is waarschijnlijk wat er met Johannes 

gebeurde. 

Wat is er verder te zeggen over Johannes? 



30 

 

Johannes  

9Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het 

Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, 

omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. 10Ik was in de 

geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin 

De Openbaring begint met het beschrijven van de roeping van Johannes. Johannes was 

een bijzondere man. Hij was persoonlijk bevriend geweest met Jezus, hij was één van de 

twaalf apostelen, hij had vele mensen door Jezus zien genezen en zelf, door de Heilige 

Geest ook wonderen en tekenen mogen doen. Johannes was erbij op de berg waar Jezus 

werd verheerlijkt (Mattheüs 17:1-13). En nu heeft hij net de Openbaring gehad, een zeer 

belangrijk visioen van God. Toch is er geen spoor van trots of arrogantie in de houding 

van Johannes, ofschoon hij een indrukwekkende staat van dienst had. Hij begint met te 

zeggen dat hij de broeder is van de lezers. Uit niets in zijn houding of toon blijkt dat hij 

zich meer of beter acht dan de mensen aan wie hij schrijft, ook al moet hij sommigen 

van hen een ernstige boodschap overbrengen. 

Op welke dag en hoe ontving Johannes de profetie? 

Het is aannemelijk dat Johannes de profetie op zondagmorgen ontving. Johannes zegt 

namelijk dat hij de profetie kreeg op de dag van de Heer (vers 10-11). In het Oude 

Testament is de Dag des Heeren doorgaans de dag van Gods oordeel over de aarde. Je 

zou dus kunnen denken dat Johannes hier bedoelt dat hij in het visioen deze 

oordeelsdag zag. Deze verklaring heeft een probleem, omdat de Openbaring een veel 

langere periode beschrijft dan alleen de oordeelsdag. Johannes ontvangt veel meer 

informatie, bijvoorbeeld over de gemeente en het Duizendjarig Rijk. Deze verklaring 

valt dus af. 

Het is meer voor de hand liggend dat het ‘gewoon’ zondag was. Al vanaf het begin 

hebben de christenen hun samenkomsten gehouden op de eerste dag van de week. Deze 

dag werd de ‘dag van de verrijzenis’ of ‘dag des Heren’ genoemd. Dit is in het Latijn ‘dies 

dominica’. Dit is nog te horen in het Franse woord voor zondag, dat daarvan is afgeleid: 

‘dimanche’. Johannes heeft die dag hard gewerkt om het visioen op te schrijven. Dit 

maakt het voor sommige kerken moeilijk te verdedigen dat er op zondag niet mag 

worden gewerkt. 

 

Het is tevens aannemelijk dat Johannes de profetie in de morgen kreeg, omdat het een 

zeer grote opdracht was en hij al op hoge leeftijd was. Hij moest veel informatie 

verwerken en krijgt regelmatig de opdracht om alles wat hij ziet op te schrijven. Er is 

geen reden om aan te nemen dat God Johannes deze taak heeft gegeven op het moment 

dat hij eigenlijk al niet meer fit was, zodat hij ’s avonds bij kaarslicht aan de slag moest 

om niets van wat hij die dag gezien had, te vergeten. 
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Het is ook niet waarschijnlijk dat Johannes dit visioen buiten op de rotsen van het 

eiland heeft ontvangen. Het is waarschijnlijker dat hij binnen was. Hij krijgt de 

opdracht om te schrijven. En om dat te kunnen, had hij een tafel met een stoel en 

schrijfgerei nodig. Als Johannes buiten op een kale berg stond, zouden zijn losse 

aantekeningen overal heen waaien. Als hij een pen en voldoende papier binnen 

handbereik heeft gehad, is niet waarschijnlijk dat hij, zoals de traditie zegt, in een grot 

zat te schrijven. Een grot was dan wel een plek waarin kluizenaars en monniken zich 

terugtrokken, maar in die tijd woonde en verbleven mensen doorgaans in woningen. Als 

Johannes rustig en geconcentreerd kon werken aan een tafel en voldoende papier en 

inkt in voorraad had, zal hij ook niet in de zaal van een grote gemeenschappelijke 

gevangenis hebben vertoeft. Hij zal waarschijnlijk een eigen ruimte hebben gehad met 

privéspullen en mogelijk zelfs boeken. 

Wat spoedig moet gebeuren 
De Openbaring begint in dit eerste hoofdstuk met de mededeling dat God deze aan Jezus 

heeft gegeven om ons te tonen wat spoedig moet gebeuren. Op elk van deze drie 

woorden kan de klemtoon worden gelegd. Het gaat om: 

• wat spoedig moet gebeuren 

• wat spoedig moet gebeuren (het is dus niet slechts waarschijnlijk dat het gaat gebeuren)  

• wat spoedig moet gebeuren (het gaat dus om gebeurtenissen) 

Dit zijn dus gebeurtenissen in de nabije toekomst, waar de wereld niet onderuit kan. 

Het is misschien overdreven om iets wat zo duidelijk is, op deze manier te benadrukken, 

maar in de wereld van veel theologen die zich met de Openbaring bezighouden, wordt 

dit beginsel ontkend. De Openbaring gaat volgens de meeste op de universiteit opgeleide 

theologen niet om toekomstige gebeurtenissen en al helemaal niet om gebeurtenissen, 

die spoedig zullen plaatsvinden, zo zullen we in het laatste hoofdstuk van dit boek zien. 

 

Het uitgangspunt voor mijn benadering van de Openbaring is onder andere op de tekst 

van dit vers gebaseerd. Vrijwel alles in de Openbaring heeft tot doel om de gelovigen te 

informeren over gebeurtenissen in tijd en ruimte. De wereld wordt gewaarschuwd voor 

de dingen die komen gaan. Deze boodschap van Jezus ligt al eeuwen in vrijwel elk huis 

in het Westen. 

Hoe nabij is de tijd van Jezus’ komst? (vers 3) 

3Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht 

nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. 

Mijn fascinatie voor de Openbaring begon ooit bij deze tekst. Hier staat dat wie de 

profetie leest en rekening houdt met de inhoud, gezegend wordt. Hoe kan iemand zegen 

ervaren bij het lezen van een tekst die zo moeilijk te begrijpen is, vroeg ik mij af. Een 

volgende vraag is: waarom worden mensen gelukkig geprezen, als ze de profetie serieus 
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nemen? Dat is, zo staat er, omdat de tijd nabij is. Dit moet betekenen dat het leven van 

de lezer wordt beïnvloed door de gebeurtenissen, die in de Openbaring beschreven 

staan. Het is moeilijk voor te stellen dat iemand persoonlijk gezegend zou worden, als 

hij in de negentiende eeuw een profetie zou ontvangen over de plannen en werkwijze 

van Hitler en het verloop van de Tweede Wereldoorlog.  

Als Churchill zo’n profetie in de dertiger jaren van de twintigste eeuw had ontvangen, 

zou deze voor hem wel tot veel zegen zijn geweest. Voor hem zou het informatie zijn 

over een tijd die, zo is nu bekend, echt nabij was. Voor iemand uit de negentiende eeuw 

was dat niet zo. Toch staat hier dat de lezer van de Openbaring persoonlijk gezegend zal 

worden, omdat de tijd nabij is. Over welke tijd spreekt de Openbaring? 

Wat is nabij? 

Is dit derde vers al direct het grootse probleem van de Openbaring? Volgens sommigen 

lijkt het vers in zichzelf al tegenstrijdig. Hoe moet een tekst van bijna tweeduizend jaar 

oud, die zegt dat iets snel gaat gebeuren, worden begrepen? De reden waarom sommigen 

dit als een probleem zien, is dat ze de tekst lezen alsof er staat dat de dag van Jezus’ 

wederkomt nabij is. Dat staat er echter niet. Is het zo dat de jonge kerk, zoals men wel 

beweert, echt dacht dat Jezus zeer binnenkort zou wederkomen? Had Jezus hun verteld 

dat Hij vóór het einde van de eerste eeuw terug zou komen en was hun verwachting 

daarop gebaseerd? 

Hoe snel verwachtten de discipelen Jezus’ wederkomst? 

Verwachtten de discipelen en de jonge kerk dat Jezus binnen een paar jaar terug zou 

komen? Paulus zegt daarover: 

16Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een 

bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst 

opstaan. 17Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen 

opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo 

zullen wij altijd bij de Heere zijn. (1 Thessalonicenzen. 4:16-17) 

Paulus lijkt hier te schrijven dat hij verwacht dat hij de opname van de gemeente zelf 

nog mee zal maken, als hij spreekt over ‘wij, de levenden, die overgebleven zijn’. Paulus 

hoort op dat moment nog bij de levenden. Omdat hij niet kan weten wanneer Jezus 

terugkomt, houdt hij er rekening mee dat dit zal plaatsvinden tijdens zijn leven. Paulus 

bedoelt hier geen theologisch antwoord te geven op de vraag hoe snel Jezus terug zal 

komen. 

Hoe snel verwachtte de kerk na Paulus dat Jezus zou terugkomen? 

In de kerkgeschiedenis is niet veel te vinden over de vraag hoe spoedig Jezus volgens de 

apostelen terug zou komen. Er zijn ook geen aanwijzingen voor dat de jonge kerk in een 



33 

 

geloofscrisis raakte, toen de eerste eeuw voorbij was en Jezus nog niet terug was 

gekomen.  

Bekend is wel een zekere Montanus (185) die beweerde dat God hem had geopenbaard 

dat Jezus zeer binnenkort zou komen. Heel concreet voorspelde hij zelfs dat de plaats 

waar dit zou gebeuren, het dorpje Pepuza zou zijn. Toch liep de hele kerk niet erg warm 

voor zijn voorspellingen. 

 

Rond het jaar duizend verwachtten ook veel mensen dat Jezus zou komen, omdat ze 

meenden dat het Duizendjarig (vrede)Rijk voorbij zou zijn. In de beweging rond 

Franciscus van Assisi (1181-1226) heerste ook een sterke verwachting van het einde. In de 

twintigste eeuw zijn er verschillende voorspellingen geweest. De Jehova’s getuigen 

waren niet de eerste, noch de laatste, die een jaartal (1914 in hun geval) noemden, waarop 

Jezus volgens hen terug zou komen. Pepuza bestaat niet meer, de Middeleeuwen zijn 

voorbij en het jaar 1914 kwam en ging, maar Jezus is nog niet gekomen. Wanneer Jezus 

komt valt niet te weten. Jezus had dit bij Zijn hemelvaart gezegd. Dit onderstreept hoe 

onverstandig het is om vanuit onze plaats in de geschiedenis met stelligheid jaartallen 

hiervoor te noemen. Toch is het ook zo dat we weten, dat als in november de 

kerstspullen in winkels verschijnen, dat de Kerst nabij is. Wie de Bijbel kent, weet 

welke voorbereidingen er nodig zijn voor de wederkomst. Het is daarom niet erg 

geestelijk om mensen te bespotten die Jezus verwachtten, ook al kwam hun voorspelling 

niet uit. Zij hebben in elk geval de opdracht om Jezus te verwachten, niet genegeerd. En 

hoewel de Jehova’s getuigen blijven volhouden dat Jezus in het door hen voorzegde jaar 

daadwerkelijk is teruggekomen, gaan de meesten gewoon door met leven en 

verwachten. 

Staat in dit vers dat Jezus snel terugkomt? 

Er staat in dit vers niet dat Jezus heel snel na Zijn hemelvaart of nadat Johannes de 

Openbaring kreeg, terug zal komen. Er staat: ‘De tijd is nabij.’ Dit betekent niet dat Jezus 

spoedig op de wolken terugkomt. De wederkomst is wel de climax van de hele Bijbelse 

profetie en het keerpunt van de geschiedenis, maar de Openbaring beschrijft veel meer 

dan die ene dag. Johannes beschrijft in hoofdstuk 20 het Duizendjarig Rijk. Dat alleen al 

is een periode van duizend jaar. Daarna beschrijft het de nieuwe hemel en de nieuwe 

aarde en zelfs de eeuwigheid. De Openbaring beschrijft zelfs de hele periode tussen de 

hemelvaart en de wederkomst. De Openbaring beschrijft niet één moment dat nabij is.  

Nogmaals: wat is nabij? 

‘Nabij’ heeft in deze context een andere betekenis dan een naderende toekomst. Paulus 

zegt tegen de inwoners van Athene over God: 

27opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen 

vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. 28Want in Hem leven wij, bewegen wij 

ons en bestaan wij. (Handelingen 17:28) 



34 

 

God is niet ver; Hij is ‘nabij’; ‘in Hem leven en bewegen wij ons’, zegt Paulus. Zo is ook 

de Openbaring nabij. De gemeente leeft midden in de tijd die de Openbaring beschrijft. 

Dit geldt niet alleen voor hen die nu leven. De Openbaring was ook nabij voor de 

mensen die in de eerste, tweede, vierde, achtste, zestiende, twintigste eeuw leefden en 

zij die zullen leven in de tijd die nog komt. De gemeente leeft in de tijd die de 

Openbaring beschrijft, en zij die nog op aarde zijn als de gemeente is weggenomen, 

zullen ook in de tijd leven die de profetie beschrijft. Vanaf Johannes is de tijd die de 

Openbaring beschrijft altijd nabij geweest. 

Ik kom spoedig 

Daar staat tegenover dat Jezus niet alleen zegt dat de tijd nabij is, maar ook – op drie 

plaatsen – dat Hij spoedig komt. De eerste keer zegt Jezus dit tegen de gemeente te 

Pergamus: 

16Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met 

het zwaard van Mijn mond. (Openbaring 2:16)  

Wat Jezus hier zegt, gaat niet over zijn wederkomst om de aarde te oordelen, zoals 

hoofdstuk 19 dit beschrijft. Jezus zegt hier: ‘Ik kom spoedig bij u’. Hij zegt dan dat Hij 

oorlog zal voeren tegen hen die zich niet bekeren. ‘Hen’ zijn zij die vasthouden aan de 

leer van Bileam, waar het in deze tekst over gaat. 

Een tweede tekst waarin Jezus zegt dat Hij spoedig komt, is gericht aan de gemeente te 

Filadelfia: 

11Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. 
(Openbaring 3:11)  

Als we deze tekst later zullen behandelen, zal blijken dat Jezus vanuit het perspectief 

van die brief, inderdaad spoedig zal komen. 

De derde keer dat Jezus iets zegt wat lijkt te gaan over zijn wederkomst, is in de 

afsluiting van de Openbaring. Jezus zegt daar: 

7Zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht 

neemt. (Openbaring 22:7)  

En Hij vult dit 5 verzen later aan met: 

12Zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk 

zal zijn.” (Openbaring 22:12)  

En in dezelfde tekst zegt hij acht verzen later: 

20Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 
(Openbaring 22:20)  
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Deze laatste zijn drie uitspraken in dezelfde context, aan het einde van de Openbaring. 

In de laatste van deze drie is Jezus niet eens Zelf aan het woord. Het is daar Johannes die 

dit zegt. Deze tekst geeft geen tijdsbepaling. Ze spreekt over een verlangen tussen de 

bruid en de bruidegom. Johannes geeft de respons namens de gemeente en zichzelf 

weer, als hij zegt: 

Ja, kom Heer Jezus! 

Door de plaats waar dit staat, is het niet alleen de boodschap waarmee de Openbaring, 

maar waarmee de hele Bijbel afsluit. ‘Ik kom spoedig, Ik ben nabij, Ik haast Mij’, zegt 

Jezus. ‘Ja,’ zegt de gemeente, ‘kom, Heere Jezus!’  

Dit is een van de pilaren waarop het geloof en de verwachting van de kerk rust. De 

zekerheid dat Jezus komt. Dit is ook wat Paulus drijft om te zeggen dat wij die 

overgebleven zijn, zullen worden opgenomen om altijd bij Christus te zijn. Iedere 

christen zou dit met hem mee moeten zeggen. Deze verwachting was er ook bij de 

Joden in de diaspora, als zij na het Pascha afscheid namen met de woorden: ‘Volgend 

jaar in Jeruzalem.’ Zij wisten door de eeuwen heen ook wel dat de kans groot was dat dit 

in werkelijkheid niet ‘volgend jaar’ zou gebeuren, maar God heeft hun geloof dat dit 

‘spoedig zou gebeuren’ in 1948 verhoord. 

Het idee dat de Openbaring bij herhaling stelt dat Jezus heel snel na de beschreven 

openbaring terug zou komen, is dus niet juist. Maar het blijft wel zo dat Jezus in het 

laatste hoofdstuk van de Openbaring zegt dat Hij spoedig komt. Wat betekent dit dan? 

Wat is spoedig? 

Waar in onze vertaling het woord ‘spoedig’ staat, staat in het Grieks ‘tachu’, dat ‘snel’, 

‘spoedig’, ‘zonder uitstel’, of ‘haastig’ betekent.  

Hoe snel zou Jezus kunnen komen? Als Hij tegen Johannes zegt dat Hij zonder uitstel 

komt, bedoelt Hij dan ‘zo snel als fysiek mogelijk is’? Als dat zo was, zou Hij in een 

ondeelbaar ogenblik nadat Hij dit gezegd had, op aarde zijn. Alles wat de vervulling van 

deze tekst langer in beslag zou nemen, zou immers afbreuk doen aan de macht van God. 

Als de tijd is aangebroken 

Het is waarschijnlijk dat Jezus bedoelt dat Hij zonder uitstel komt, als de tijd die 

daarvoor is bepaald, is aangebroken. Geen dag later. Het is ook veilig om te stellen dat 

dit geen vier- of vijfduizend jaar zal duren.  

Er zijn verschillende periodes te onderscheiden in de geschiedenis van de aarde zoals 

deze staat beschreven in de Bijbel.  

De periode voor de zondvloed duurde rond de zestienhonderd jaar, de periode van de 

zondvloed tot de roeping van Abraham een paar honderd jaar, en van Abraham tot de 

uittocht van Israël enkele eeuwen. De periode van het koninkrijk van Israël duurde 

anderhalf duizend jaar. Geen van deze duurde vele duizenden jaren. In feite duurt de 

periode van de kerk nu al langer dan één van de eerdere. We weten dat deze periode 
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aflopen zal zijn als Jezus komt. Er is geen reden om aan te nemen dat die nog duizenden 

jaren zal moeten duren waar andere perioden dat ook niet deden. 

Genade zij u en vrede, van wie? (vers 4 - 8) 
In de verzen 4-8 wordt de afzender van de Openbaring voorgesteld. Johannes had al 

gezegd dat dit Jezus Christus was. Het was de Openbaring van Jezus Christus die God 

hem had gegeven, lazen we in het eerste vers van het eerste hoofdstuk. Wat kunnen we 

over Jezus Christus in deze tekst zeggen? Jezus was de Christus, de Messias. De komst 

van de Messias werd vanaf het begin van de schepping, nadat de mens had gezondigd, 

verwacht. 

De nakomelingen van Noach, na de zondvloed, verwachtten de Messias. Na verloop van 

tijd werd Hij alleen nog door de Joden verwacht. De kerk gelooft dat Jezus deze 

verwachte Messias is. De kerk heeft er door haar geschiedenis vaak mee geworsteld om 

te formuleren Wie Jezus was. Jezus had over Zichzelf gezegd dat Hij en God de Vader 

één waren. Jezus was dus God, zo valt uit Zijn woorden op te maken. Toch sprak Hij ook 

over Zichzelf als de Zoon des mensen. Dit betekende dat Jezus van Zichzelf zei dat Hij 

ook mens was. Jezus had ook gezegd dat God één is en om het nog ingewikkelder te 

maken was er ook de Heilige Geest, die als onderdeel van God bij die ‘eenheid’ hoorde. 

Dit zijn lastig te begrijpen zaken. Hoe dit alles kan worden begrepen wordt duidelijker 

in de teksten van de Openbaring. 

4Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die 

is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, 5en van 

Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst 

van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden 

gewassen heeft in Zijn bloed, 6en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor 

God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 

7Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken 

hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. 

8Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was 

en Die komt, de Almachtige. 

Het was gebruikelijk om in de aanhef van een brief de zegen van God te verklaren aan 

de lezer. Paulus schrijft bijvoorbeeld in de brief aan de Romeinen op een vergelijkbare 

manier: 

7Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus (Romeinen 

1:7) 

Johannes begroet de gemeenten uitgebreid en wat hij dan schrijft, is bijzonder 

interessant. Hij doet uitspraken over God; dat zijn dus theologische uitspraken. In deze 

paar korte regels wordt veel informatie gegeven over God. Wat hier staat, lijkt te gaan 

over de drie-ene God. Toch blijkt dat, als de tekst uitgerafeld wordt, niet zo te zijn.  
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Johannes wenst de lezer genade en vrede toe van: 

1. Hem Die is en Die was en Die komt, 

2. de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn, 

3. Jezus Christus. 

 

Ofschoon dit lijkt te wijzen op het beeld van de drie-ene God, die de gemeente al zo 

lang belijdt, wijst alles in deze tekst toch alleen naar Jezus, zo blijkt als we dit verder 

onderzoeken. 

1. ‘Die is en Die was en Die komt’ (vers 4) 

Johannes noemt als eerste ‘Hem Die is en Die was en Die komt’. Het lijkt hier om God 

de Vader te gaan. Immers, als er drie personen worden genoemd en de derde persoon 

Jezus Christus is en de tweede op de Heilige Geest lijkt, dan ligt het voor de hand dat de 

eerste God de Vader moet zijn. Toch is dat niet zo. De kerk belijdt niet dat God de 

Vader komt. Het is Jezus, die komt. Dit wordt ook in de Openbaring beschreven 

(hoofdstuk 19). Jezus komt met de wolken, zoals de engelen al direct na Zijn hemelvaart 

tegen de discipelen zeiden: 

11Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde manier 

wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. (Handelingen 1:11) 

De kerk belijdt te verwachten dat Jezus komt. Jezus bestond al, vóór Hij als de Zoon op 

aarde kwam, en Hij leeft na Zijn opstanding en hemelvaart in de hemel. Dit maakt Jezus 

tot ‘Die is, Die was en Die komt’. 

2. De zeven Geesten voor Zijn troon (vers 4) 

Van de tweede ‘afzender’ wordt niet meer gezegd dan dat het ‘de zeven Geesten’ zijn en 

dat deze ‘voor Zijn troon’ zijn. Is dit een aanduiding van de Heilige Geest? Daar lijkt het 

wel op. Maar waarom dan zeven? Jezus zei eerder in verband met de Heilige Geest dat 

zijn discipelen moesten wachten op de Trooster. 

26De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles 

leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. (Johannes 14:26) 

Jezus spreekt over één Trooster en niet over zeven Geesten. Wordt met de zeven 

Geesten dan wel de Heilige Geest bedoeld? Dit beeld van de zeven Geesten komt later 

verder aan de orde. 

3a. Jezus Christus (vers 4) 

Nu gebeurt er iets bijzonders. Met ‘Die was, Die is en Die komt’ werd Jezus al bedoeld, 

maar met de naam Jezus Christus komen plotseling veel meer kenmerken van Hem naar 

voren. Van Jezus wordt gezegd: 
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• Hij is de Getrouwe Getuige; 

• Hij is de Eerstgeborene uit de doden; 

• Hij is de Vorst van de koningen van de aarde; 

• Hij is het Die ons heeft liefgehad; 

• Hij is het Die ons van onze zonden heeft gewassen in Zijn bloed; 

• Hij is het Die ons heeft gemaakt tot koningen en priesters voor God en Zijn 

Vader; 

• Hem zij ook de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. 

 

In het volgende vers (7) wordt hier nog aan toegevoegd: 

 

• Hij komt met de wolken; 

• Elk oog zal Hem zien. 

 

Over Jezus Christus wordt aanzienlijk meer gezegd dan over ‘Die is, Die was en Die 

komt’ en over ‘de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn’. Hoewel ‘Die is, Die was en 

Die komt’ al naar Jezus verwijst en de Heilige Geest ook met Hem verbonden is, komt 

de troon van God pas tot bloei, als de naam Jezus Christus klinkt. Als Jezus niet gelijk 

aan God zou zijn, zou Hij hier op een gevaarlijke manier buitenproportioneel veel eer 

krijgen. En dat gebeurt niet alleen in de Openbaring. Ook elders in het Nieuwe 

Testament wordt Jezus zo veel eer toegekend. Paulus schrijft over Jezus: 

15Hij (Jezus) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse 

schepping, 16want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die 

op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij 

heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en 

tot Hem geschapen; 17en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in 

Hem; 18en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de 

eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 
(Kolossenzen. 1:15-18) 

Paulus zegt hier, net als Johannes, buitengewoon grote dingen over Jezus: Jezus is het 

beeld van de onzichtbare God, Jezus is de eerstgeborene van de schepping, in Jezus zijn 

alle dingen geschapen, Jezus is het hoofd van de kerk, het begin, de eerstgeborene uit de 

doden, onder alles de eerste. Alles draait om Jezus; Hij is de Eerste onder alles. Hij is niet 

alleen de Eerste, maar ook – zo staat hier in de Openbaring – de Laatste. Over die 

bijzondere positie schrijft Paulus ook aan de gemeente te Filippi: 

5Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6Die, hoewel Hij in 

de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7maar 

Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en aan de 

mensen gelijk te worden. 8En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf 
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vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. 
(Filippenzen. 2: 5-8) 

Jezus heeft het niet als een roof beschouwd om aan God gelijk te zijn. Hij heeft zich 

vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Daarom heeft God: 

9Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken 

boven alle naam, 10opdat in de Naam van Jezus zich elke knie zou buigen van hen die in 

de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11en elke tong zou belijden dat 

Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. (Filippenzen 2: 9-11) 

Uit deze woorden blijkt hoe Jezus wordt verhoogd: Jezus heeft een Naam boven alle 

namen; voor de Naam van Jezus zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden dat 

Hij de Heere is. Waarom zal dat allemaal gebeuren? Omdat Jezus zich heeft vernederd 

tot de dood. Deze verheerlijking van Jezus zal tot eer van de Vader zijn. De Vader 

verhoogt Jezus en de Bijbelschrijvers doen daar op hun beurt van harte aan mee. Ook in 

de Openbaring krijgt Jezus alle eer. God heeft Jezus een naam gegeven boven alle 

namen. 

 

Die namen zijn een belangrijk gegeven. In die namen wordt duidelijk gemaakt wie Hij 

is. De namen en titels die hier voorbijkomen, zijn enorm hoog. Zodra de naam van Jezus 

in de Openbaring wordt genoemd, gaan zoals we hierboven zagen, alle registers van de 

hemel open: Hij is de Getrouwe Getuige, de Eerstgeborene uit de doden, de Vorst van de 

koningen van de aarde, Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor God en 

Zijn Vader, Hij zal komen met de wolken en elk oog zal Hem zien, enzovoort, 

enzovoort. Jezus heeft een naam boven alle namen, benadrukt Paulus. Jezus’ grootheid 

komt tot uitdrukking in Zijn namen. En niet alleen in het Nieuwe Testament wordt 

Jezus zo verhoogd. Ook Jesaja doet dit al, als hij zegt: 

5Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn 

schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige 

Vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5) 

Het Kind dat ons geboren is, is Christus. Hij krijgt de namen: Wonderlijke Raadsman, 

Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst. 

In het Nieuwe Testament komen nog meer namen van Jezus voor. Johannes de Doper 

noemt Jezus het Lam van God of de Bruidegom. Jezus Zelf zegt dat Hij de Weg, de 

Waarheid en het Leven, het Brood des Levens en het Licht van de wereld is. 

Johannes beschrijft Jezus in de Openbaring dus op veel manieren. Jezus gaat Zelf verder, 

als Hij in vers 8 zegt: 

8Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was 

en Die komt, de Almachtige. 

De namen van Jezus hier in vers 8 (én in Openbaring 22:12) zijn dus: 
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1 Alfa en Omega (1:8) 

2. Begin en Einde (1:8) 

3. Eerste en Laatste (22:12) 

4. De Almachtige (1:8) 

5. Die is, Die was en Die komt (1:8) 

 

Het is voldoende om deze namen kort langs te lopen om te zien wat ze over Jezus 

zeggen en hoe ze in de Openbaring een rol spelen. 

 

1. Alfa en Omega (vers 8) 
Alfa en omega zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. De letters van het 

alfabet vormen de woorden, waarmee alles tot uitdrukking wordt gebracht. Johannes 

schrijft in zijn Evangelie over Jezus: 

1In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2Dit 

was in het begin bij God. 3Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit 

Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. 4In het Woord was het leven en het leven 

was het licht van de mensen. (Johannes 1:1-4) 

God spreekt door Zijn Woord en Hij schept erdoor (vers 3). Dit blijkt ook in Genesis 1. 

Telkens staat er: en God zei. God zei dat er licht, gewassen, dieren en dergelijke moesten 

zijn en het was er. Over dit scheppen zegt Paulus: 

6Toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, 

en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem. (1 Korintiërs 8:6) 

Alles is dus geschapen uit de Vader en door de Zoon. Wat hier staat, is als volgt voor te 

stellen: dat God alle dingen ‘bedacht’ (‘uit Wie’) en Jezus die dingen ‘uitvoerde’ (‘door 

Wie’). ‘Woord van God’ is ook een naam voor Jezus. Dit staat in hoofdstuk 19: 

11En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd 

getrouw en waarachtig genoemd. (…) en Zijn naam luidt: Het Woord van God. 
(Openbaring 19:11-13) 

Johannes zegt in zijn evangelie dat het Woord ‘bij God’ was en ook dat het ‘God’ was. 

Dit betekent dat Jezus bij God en zelf God was. 

Zoals Jezus de aarde schiep (‘door Wie’), zal Hij deze ook herscheppen, als Hij terugkomt. 

Jezus is als de Alfa en Omega het Woord van God. Alle letters van dit Goddelijk Woord 

zijn uit de Vader en door de Zoon. Er is geen Woord van God buiten Hem. Als God 

spreekt en als Hij schept, is dat niet door Mohammed of door Boeddha, maar alleen door 

Jezus. 

 

2. Het Begin en het Einde (vers 8) 
Jezus is het Begin en het Einde. Hij zegt: 
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8Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was 

en Die komt, de Almachtige. 

Dit zegt iets over de dimensies van God. Jezus was er in het begin en zal er zijn aan het 

einde van alle dingen. 

 

3. Eerste en Laatste (22:12) 
Jezus zegt in Openbaring 22: 

12Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en Einde, de Eerste en de Laatste. 

En Jezus spreekt Johannes in hoofdstuk 1 als volgt aan: 

17En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op 

mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 18en de 

Levende. (Openbaring 1:17-18) 

Deze naam verbindt Jezus met de God van het Oude Testament. In Jesaja zegt God: 

6Zo zegt de HERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HERE van de legermachten: 

Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God. Er ís geen andere 
rots. (Jesaja 44:6) 

De God van Israël beschrijft zichzelf met dezelfde titel als Jezus dat doet tegenover 

Johannes: ‘Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste’ en – zo gaat Jesaja verder – ‘buiten Mij 

is er geen God!’ Uit wat er verder in deze tekst in Jesaja staat, wordt duidelijk dat de 

HERE (Jahweh) hier Zelf aan het woord is. Hij benadrukt dat Hij de ‘Koning van Israël’, 

‘God de Verlosser’ (‘El-Shaddai’) en de ‘God van de hemelse legermachten’ (‘JHWH Sebaoth’) 

is en dat er buiten Hem geen God is. Jesaja onderstreept dat Jezus de God van Israël is! 

Dat dit zo is, bevestigt Johannes in zijn Evangelie: 

11Hij kwam tot het Zijne (Israël), maar de Zijnen hebben hem niet aangenomen. (Johannes 

1:11) 

Als de Joden God aanbaden, was dat niemand anders dan Jezus! Dit blijkt ook uit de 

laatste woorden van Jesaja 44:6, waar staat: ‘er is geen andere rots’. Paulus schrijft over 

die Rots: 

Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus. (1 

Korintiërs. 10:4) 

Die Rots was en is Christus. Al deze informatie staat in het 8e vers van de Openbaring. 

En er is meer. 

 

4. De Almachtige (vers 8) 
Jezus maakt Zich in dit vers ook bekend als de Almachtige: 
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8Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en 

Die komt, de Almachtige. 

Jezus is de Almachtige, staat hier. Ook dit wordt in het Oude Testament genoemd. God 

openbaart zich zo aan Abraham. In Genesis staat hierover: 

1Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HERE (Jahweh) aan Abram en 

zei tegen hem: ‘Ik ben God, de Almachtige’. (Genesis 17:1) 

Waar in de Nederlandse Bijbel ‘God de Almachtige’ staat, staat in het Hebreeuws ‘El-

Shaddai’. El-Shaddai is ook één van de namen van God. Deze naam bevestigt, net als de 

vorige, dat het Jezus was, die aan Abraham verscheen als de HERE. 

Als de Joodse leiders hadden beseft dat Hij die langs het meer van Galilea en later door 

Jeruzalem liep, dezelfde was als Hij die met Abraham een verbond had gesloten en die 

zij als hun God aanbaden, dan was de geschiedenis vast heel anders verlopen. 

 

5. Die is, Die was en Die komt (vers 8) 
Deze naam kwam al aan de orde. Ook dit is Jezus. Hij is het Die is, Die was en Die komt. 

In het laatste hoofdstuk van de Openbaring zegt Jezus: 

12En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn 

werk zal zijn. 13Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de 
Laatste. (Openbaring 22:12) 

Hier zegt Jezus met dezelfde namen – de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de 

Eerste en de Laatste – dat Hij spoedig komt. 
Wat verwarrend is voor wie dit voor het eerst leest, is dat Johannes eerder (in vers 4 en 

5) de gemeente genade en vrede toewenste van: 

Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, 
5en van Jezus Christus 

Uit bovenstaande blijkt dat Johannes het niet over de drie-eenheid heeft. Van twee van 

de drie aanduidingen blijkt dat ze alleen al op Jezus Christus slaan. Het wordt nog 

mooier. 

3b Hij die op de troon zit  

Het mag dan inmiddels duidelijk zijn dat al deze titels betrekking hebben op Christus, 

ze hebben tegelijkertijd ook betrekking op ‘Hij die op de troon zit’. 

 

1 De Alfa en de Omega 
In Openbaring 21 staat over ‘Hij Die op de troon zit’: 

5En Hij Die op de troon zit, zei: (…) Ik ben de Alfa en de Omega (…). (Openbaring 21:5-6) 
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2 Het Begin en het Einde 
In Openbaring 21 staat verder:  

5En Hij Die op de troon zit, zei: Ik ben (…)het Begin en het Einde. (Openbaring 21:5-6) 

 

3 De Eerste en de Laatste 
Als de Alfa en de Omega dezelfde is als de Eerste en de Laatste, is het juist om te zeggen 

dat een van de titels van ‘Hij Die op de troon zit’, de Eerste en de Laatste is. 

 

4 Die is, Die was en Die komt 
In Openbaring 4 staat over ‘Die is, Die was en Die komt’: 

8En de vier levende wezens hadden (…) geen rust en zeiden dag en nacht (over Hem Die 

op de troon zit): Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en 
Die komt! (Openbaring 4: 8) 

Hij die op de troon zit, is dus ook Hij Die is, Die was en Die komt. 

 

5. De Almachtige 
In hetzelfde vers van Openbaring staat ook: 

8Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt! 
(Openbaring 4: 8) 

Hij die op de troon zit, is dus de Heere God, de Almachtige. 

 

De namen samengevat 
Als we alle gegevens samenvoegen, blijkt dat over zowel ‘Hij Die op de troon zit’ als 

over Jezus wordt gezegd dat: 

1. Hij de Alfa en de Omega is; 

2. Hij de Eerste en de Laatste is; 

3. Hij ‘Die is en Die was en Die komt’ is; 

4. Hij het Begin en het Einde is; 

5. Hij de Almachtige (El-Shaddai) is; 

6. Hij de Koning van Israël is; 

7. Hij de HERE   is en dat er buiten Hem geen God is. 

 

Hoe de teksten ook worden benaderd, ze blijken steeds over ‘Hij die op de troon zit’ én 

over Jezus Christus te gaan. Het zijn allemaal goddelijke namen en titels die op beiden 

slaan. Geen mens, engel, cherub of welk ander schepsel ook, zal een claim op één van 

deze namen mogen maken. 
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3c. En Jezus Christus 

Dit alles lijkt ingewikkeld, maar dat valt wel mee. Het is geen geheimtaal. Als in vers 4 

en 5 staat 

4genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt (…) en van Jezus 

Christus. (Openbaring 1:4) 

dan lijkt het erop dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen ‘Die is en Die was en 

Die komt’ en Jezus Christus. Dat komt door het woordje ‘en’. Iets dergelijks komt vaker 

voor in de Openbaring. Zo staat in hoofdstuk 5 dat ‘Hij die op de troon zit’ een boekrol 

geeft aan het Lam (Christus): 

6En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de 

ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de 

zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. 7En Het kwam, en 

heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat. (Openbaring 

5:6-7) 

Het lijkt alsof hier van twee goddelijke personen gezegd wordt dat de Ene neemt wat de 

Andere geeft. Het Lam is Christus. Maar Christus is ook dezelfde als ‘Hij Die op de troon 

zit’, zo bleek. Ik zou hier kunnen uitleggen hoe dit moet worden begrepen. Dat zou 

echter de structuur van dit boek overhoop halen. In hoofdstuk 4 en 5 ga ik er verder op 

in. 

 

Toch blijft de vraag waarom de Openbaring de positie van Jezus zo benadrukt en God de 

Vader niet noemt? Dat de Vader hier niet wordt genoemd, betekent in elk geval niet dat 

Jezus belangrijker is dan de Vader. Jezus zegt daar zelf over: 

4Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen 

gegeven hebt. (Johannes 17:4)  

Jezus’ doel op aarde was de Naam van God groot te maken. Kort voor Zijn lijden zegt 

Hij: 

31Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt. 32Als God in 

Hem verheerlijkt is, zal God Hem ook in Zichzelf verheerlijken, en Hij zal Hem meteen 

verheerlijken. (Johannes 13:31-32) 

Uit deze wederzijdse verheerlijking van de Vader en de Zoon blijkt iets van Hun 

eenheid. God verheerlijkt Jezus buitengewoon, maar de Vader woont ook in Christus, 

zoals Paulus schreef: 

19Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20en door Hem, 

vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te 

verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. (Kolossenzen 

1:15-20 / NBG 51) 
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Het heeft de Ganse Volheid (God zelf) behaagd om in Jezus te wonen. Jezus is het beeld 

van de onzichtbare God (de Vader). Jezus wilde, toen Hij op aarde was, niets anders dan 

de Vader (de ganse volheid Die in Hem was) verheerlijken.  

Hier in deze verzen van de Openbaring is echter niet Jezus aan het woord. Het is nu de 

Vader die Jezus verheerlijkt. Deze profetie is de Openbaring van Jezus Christus. De 

Openbaring komt van God. Hij heeft deze aan Jezus gegeven. Wat Jezus hier zegt heeft 

Hij van de Vader gekregen. God wil de gemeente niet alleen informeren over de 

komende dingen, Hij wil haar ook laten weten hoe geweldig belangrijk Hij Jezus 

Christus vindt. 

 

Zoals Jezus op aarde de Vader verheerlijkte, zo verheerlijkt de Vader hier de Zoon. God 

vindt het fijn om Jezus te verhogen. Jezus had, vóór Hij naar de aarde kwam, de gestalte 

van God en Hij was aan God gelijk. Alles wat Hij op aarde heeft gedaan, was tot 

verheerlijking van de Vader. Nu alles is volbracht, verhoogt de Vader op Zijn beurt 

Jezus. Deze dubbele verheerlijking van God komt tot uitdrukking in de volgende, bijna 

raadselachtige woorden van Paulus: 

11Elke tong zal belijden dat Jezus is de Heere tot heerlijkheid van de Vader. (Filippenzen 

2:11)  

Hier staat dat de Vader wordt verheerlijkt, als iedereen zal belijden dat Jezus Heer is.  

De voorzegging van die verheerlijking zien we hier in de Openbaring. God de Vader 

blijft als het ware op de achtergrond staan, Zijn heerlijkheid laat Hij over aan de Zoon. 

Iedereen moet Jezus zien. En als mensen de Zoon belijden, zullen ze daarmee tevens de 

Vader verheerlijken.  

Ofschoon Vader in deze teksten nergens wordt genoemd, komen deze woorden dicht bij 

de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe de drie-eenheid moet worden 

begrepen, is niet in wiskundige formules te vangen. Het is zaak om te beseffen dat de 

Bijbel leert dat God één is in de Vader, de Zoon en de Geest. Het is al niet in een 

rekensommetje. Zo is ook de mens ziel, geest en lichaam en toch één.  

 

Jezus is Jahweh. De Vader is Jahweh. Jezus eert nochtans de Vader en de Vader eert 

Jezus. Dat is voor mensen wel lastig, maar verwarring ontstaat pas echt door ketters als 

Arius, Charles Taze Russel en anderen die met teksten hebben zitten te rommelen, 

omdat een goddelijke Jezus niet paste in hun ideeën over God. 

 

Deze teksten uit de Openbaring bewijzen op zichzelf niet dat de Vader en de Zoon één 

zijn. De Vader wordt, zoals opgemerkt, zelfs niet eens genoemd in de Openbaring. Op 

grond van het bovenstaande is wel duidelijk dat Jezus de God van Israël is, die 

traditioneel als de Vader wordt erkend. Dit zal Jezus bedoeld hebben, toen Hij tegen 

Filippus zei: 



46 

 

9Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de 

Vader in Mij is? (Johannes 14:9) 

Hoewel de Vader in de Zoon is, draait het in de Openbaring voortdurend om Christus. 

Daarom heet het visioen ook terecht de ‘Openbaring van Jezus Christus’ (Openbaring 1:1). 

 

Wat we tot nu toe bespraken, was slechts de aanhef van het visioen. Hierna begint 

Johannes te beschrijven wat hij zag. 
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De Heer en Zijn kerk 
Johannes heeft beschreven hoe hij geroepen werd. Als hij zich op deze roep omkeert, 

begint de profetie: 

12En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had 

omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. 13En te midden van de zeven kandelaren 

zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, 

en op de borst omgord met een gouden gordel; 14en Zijn hoofd en haar waren wit, als 

witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, 15en Zijn voeten waren als 

blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van 

vele wateren. 16En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam 

een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.  

17En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op 

mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 18en de 

Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En 

Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. 19Schrijf nu op wat u 

hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden. 

Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 

zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, 

en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten. (Openbaring 1:12-19) 

Als Johannes deze stem hoort en zich omkeert, ziet hij Jezus staan te midden van de 

kandelaren. Hij schrikt enorm en valt ‘als dood’ aan Zijn voeten. Jezus verbiedt dit niet. 

Later valt Johannes ook aan de voeten van een engel, die hem dat dan wel verbiedt. Het 

past niet een engel te aanbidden. Het past wel om Jezus (God) te aanbidden. 

 

Er wordt in dit beeld wederom veel informatie over Jezus gegeven. 

De zeven kandelaren en de zeven sterren (vers 12 - 13) 
Als Johannes zich omkeert, ziet hij zeven kandelaren. Midden tussen die kandelaren ziet 

Hij hoe de Mensenzoon (nog een naam van Jezus) zeven sterren in Zijn hand houdt. De 

betekenis van sommige zaken en symbolen in de Openbaring zijn moeilijk te 

achterhalen, andere zijn niet ingewikkeld. Wat deze sterren en kandelaren betekenen, 

wordt zelfs direct meegedeeld: 

19Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 

zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, 

en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten. 

De betekenis van de sterren en kandelaren wordt er dan wel direct bij gegeven, maar 

daarmee is nog niet duidelijk hoe dit precies moet worden begrepen. Er werd in vers 4, 

nog voor Johannes de zeven kandelaren ziet, al iets over gezegd: 
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4Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: 

De zeven kandelaren mogen dan de zeven gemeenten zijn aan wie de zeven brieven zijn 

gericht, maar dit betekent niet dat deze profetie alleen aan deze gemeenten is gericht. 

Het is ook niet zo dat er van alle kerken in de wereld maar zeven zijn, waar Jezus bij 

staat. Deze zeven gemeenten hebben ook geen streepje voor. De zeven kandelaren zijn 

een onderdeel van de profetie. De zeven kerken krijgen een boodschap die ze elk in de 

eigen specifieke situatie zullen hebben herkend. Tegelijkertijd is de boodschap een 

profetie die verder reikt. Daar begon de tekst ook mee. Het is ‘de Openbaring van Jezus 

Christus die God Hem heeft gegeven om zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet 

gebeuren’. De zeven brieven horen daar ook bij, zo zal blijken in de komende 

hoofdstukken. 

De Zoon des Mensen (vers 13 - 16) 
Uit vers 4 en 8 bleek dat Jezus op verschillende manieren werd omschreven. Hij is de 

Alfa en de Omega, het Begin en het Einde en nog meer. Hier wordt Hij ook aangeduid 

als de Zoon des Mensen met allerlei kenmerken. Wat tonen deze kenmerken van Jezus? 

De uitdrukking Zoon des Mensen (Grieks: huios anthroopou) betekent in zichzelf niet veel 

meer dan wat er staat, namelijk: een mannelijk mens. In Ezechiël spreekt God de profeet 

aan als mensenzoon. De titel is van belang geworden, omdat de Messias er ook mee 

aangeduid werd. Jezus noemde zichzelf geregeld zo: 

20De vossen hebben holen en de vogels nesten, maar de Zoon van mensen heeft geen 

plek om zijn hoofd neer te leggen. (Mattheüs 8:20) 

Dat deed Hij, omdat ‘Mensenzoon’ in het boek Daniël een aanduiding voor de Messias 

was: 

13Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand 

als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn 

aangezicht naderbij komen. 14Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en 

alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. (Daniël 7:13-14) 

Pilatus getuigt van Jezus’ verbondenheid met de mens, als hij op Hem wijst en zegt: 

5Zie de mens. (Johannes 19:5) 

Johannes ziet Jezus als mensenzoon (als mens). Daarnaast was Jezus God. God werd 

mens(enzoon) om de plaats van de mens in te nemen. Paulus schreef daar later over: 

5Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6die, in de gestalte Gods 

zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7maar Zichzelf ontledigd heeft, 

en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk 

geworden is. (Filippenzen.2:5-7) 
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De titel ‘Zoon des mensen’ wordt niet zo heel veel meer gebruikt. Tegenwoordig wordt 

meer gesproken over Jezus als Zoon van God. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de 

ellende rondom Arius in het begin van de vierde eeuw, die Jezus niet als God erkende. 

De Openbaring toont dat Jezus beide is. Dit heeft de kerk ook altijd beleden. De vroege 

kerk gebruikte de titel waarschijnlijk vaker. Ignatius, die gerekend wordt tot de 

apostolische vaders, schrijft: 

Dit vooral als de Heer mij zal openbaren dat u stuk voor stuk samen bijeenkomt op 

grond van de genade wegens zijn Naam in één geloof en in Jezus Christus die naar de 

mensen uit het geslacht van David stamt, Zoon des Mensen en Zoon van God. (Efeze  

XX:2) 

De titel ‘Zoon des mensen’ geeft aan dat de persoon die Johannes ziet, een menselijke 

gestalte heeft. Dat Jezus ook God is, bleek hiervoor uit al Zijn titels. 

Het gewaad (vers 13) 

Johannes beschrijft Jezus met een gewaad dat reikt tot zijn voeten. Vrijwel alles rondom 

Jezus heeft in de Openbaring een symbolische betekenis. Het kleed onttrekt het lichaam 

van Christus aan het zicht. Het lichaam van Christus is de kerk. Paulus zegt hierover: 

18Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. (Kolossenzen 1:18) 

Het lichaam van Christus is de gemeente. De naaktheid van de gemeente moest bedekt 

worden. Die naaktheid is een gevolg van haar zonden, die begonnen met het eten van 

de boom van kennis van goed en kwaad.  

Om de naaktheid van de zondige mens te bedekken, gebruikte God in de begintijd (het 

paradijs) de huid van een dier. Dit dier moest hiervoor worden gedood. De huid van een 

gedood dier voorzag dus in de behoefte van de mens om zich te beschermen. Daarmee 

werd dit dier het eerste offerdier. Dit offerdier wees vooruit op Jezus. Paulus schrijft 

over de betekenis hiervan: 

27Allen die in Christus gedoopt zijn, hebben zich met Christus bekleed. (Galaten 3:27) 

De doop is het symbool voor het één worden van de mens met Christus. Christus was 

het die Zich heeft opgeofferd om de schaamte en kwetsbaarheid, als gevolg van de 

naaktheid van de mens, op te heffen. 

Gouden gordel (vers 13) 

Johannes ziet hoe Jezus’ borst is omgord met een gouden gordel.  

De gordel werd vroeger gebruikt voor het bij elkaar houden van kleren. Lange kleden 

waren wel prettig om het lichaam te beschermen tegen koude en hitte, maar snel lopen 

was moeilijk als gevolg van die wapperende ‘jurk’. Als men haast had of aan het werk 

was, werd het kleed daarom omhoog gehouden met een gordel. Deze gordel bestond uit 
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een holle band. In die gordel werd ook het geld bewaard. De gordel was zo dus een soort 

portemonnee. Jezus zegt daarover: 

9Voorzie u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels. (Mattheüs 10:9) 

De discipelen moeten voor hun onderhoud niet op geld, maar op God vertrouwen. Het 

gaat er daarbij ook om dat de waarheid die zij verkondigen, niet kan worden (om)-

gekocht. Paulus zegt daarover: 

14Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. (Efeze 6:14) 

En Petrus zegt: 

13Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de 

genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. (1 Petrus 1:13) 

Jesaja profeteert over Jezus: 

5gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn. (Jesaja 11:5)  

Dit alles samen, betekent dat de gordel voor waarheid, verstand en Gods gerechtigheid 

staat. Wie zich heeft bekleed met Christus, zal de gerechtigheid die hij daardoor heeft 

ontvangen op zijn plaats moeten houden met waarheid en verstand. 

Zijn hoofd (vers 14) 

Johannes ziet dat het hoofd en haar van Jezus wit zijn, als witte wol of als sneeuw. 

Het lichaam van Christus, de gemeente, is bedekt door (de huid van) Zijn offer. Het 

lichaam is alleen op die manier volmaakt. Het hoofd heeft daarvoor geen bedekking 

nodig. Het hoofd is Jezus, Gods heerlijkheid. Paulus zegt daarover: 

22En Hij (God de Vader) heeft alle dingen aan Zijn (Jezus’) voeten onderworpen en heeft 

Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23die Zijn lichaam is. (Efeze 

1:22-23) 

Dit leidt niet tot een volkomen eenheid, zoals de Zoon en de Vader één zijn. Christus 

blijft te onderscheiden van het lichaam, ook al is Hij er één mee. 

Jezus is het hoofd, het belangrijkste onderdeel van het lichaam. Het hoofd kenmerkt de 

identiteit. Wie zijn hoofd bedekt, is als persoon niet meer herkenbaar. Dit blijkt ook in 

landen waar vrouwen hun gezicht moeten bedekken. Ze zijn dan als persoon uit de 

samenleving geweerd en gedegradeerd tot wezens zonder identiteit. Christus is letterlijk 

en figuurlijk het gezicht van de kerk. Zonder Hem heeft de gemeente geen identiteit.  

De voeten (vers 15) 

Jezus’ voeten, die Johannes in vers 15 ziet, duiden niet alleen op mobiliteit. Ze lijken 

ongeschoeid, onbedekt dus, net als Zijn hoofd. Waar het hoofd wijst op Jezus’ 
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heerlijkheid, wijzen de als van koper beschreven voeten op de kracht en hardheid van 

Zijn oordeel. Wapens waren veelal van koper.  

Bekende koperen voorwerpen waren de wapens van Goliath (Samuël 17:5) en de ketenen 

van Simson (Richteren 16:21). Over de voeten van Christus schrijft Paulus: 

25Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. 
26De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 27Immers, alle dingen heeft Hij 

aan Zijn voeten onderworpen. (1 Korintiërs 15:25-27) 

Dat onderwerpen van Gods vijanden zal gebeuren onder deze voeten, die eruitzien alsof 

zij gloeien van de hitte in een oven. De kerk hoeft mensen niet te veroordelen te 

onderwerpen of te doden.  Als dat al nodig is, zal Jezus dat doen. Later wordt van deze 

voeten gezegd: 

20de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot 

aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver. (Openbaring 14:20) 

Uit de aanhef van de brief aan Thyatira blijkt dat deze voeten ook verwijzen naar het 

altaar. Het altaar is niet alleen de plaats van het oordeel. Het is ook het instrument 

waarmee gelovigen hun offer tot God brengen. Dit laatste komt ook tot uitdrukking in 

de koperen voeten van Jezus: Hij is het Die het offer tot God brengt. 

De stem (vers 15) 

Het geluid van Jezus’ stem wordt hier omschreven als het geluid van wateren. Het beeld 

van water wordt door Jezus ook gebruikt, als Hij zegt: 

38Wie in mij gelooft (…): Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 
39En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden. (Johannes 

7:38-39) 

Jezus spreekt met het gezag van Gods Geest. Eerder werd zijn stem al met bazuinen in 

verband  gebracht en later met het geluid van een donderslag (Openbaring 10:4). In 

hoofdstuk 4 gaan we verder in op water als een beeld voor Gods Woord. 

Het woord (vers 16) 

Het zwaard dat uit Jezus’ mond komt (vers 16), is ook het ‘Woord van God’. Dit spreekt 

over het algemeen het duidelijkst tot ons door de ‘Schrift’ (de Bijbel). De schrijver van de 

Hebreeënbrief zegt daarover: 

12Het woord van God is krachtig en scherper dan een zwaard, omdat het scheidt wat van 

God en wat van de mens is. (Hebreeën 4:12) 

De Bijbel is Gods boek én God kan confronterend zijn. De Bijbel toont de liefde van God 

en de kwade natuur van de mens. Velen zoeken naar argumenten om de ‘scherpe 

kantjes’ van dit zwaard af te halen, bijvoorbeeld door te redeneren dat de Bijbel voor 
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mensen uit een andere cultuur gold, dat één en ander niet zo letterlijk moet worden 

gelezen, dat de Bijbel door mensen is geschreven, dat het om het principe gaat en niet 

om de letter, dat de Bijbel niet een ‘papieren paus’ mag worden, dat gelovigen niet 

‘onder de wet’ maar ‘onder de genade’ staan, enzovoort. Maar dat is niet zoals Jezus het 

leerde, toen Hij zei: 

35…aangezien de Schrift niet gebroken kan worden. (Johannes 10:35) 

Het is niet mogelijk om Jezus te volgen en tegelijkertijd niet zijn Woord te geloven. Dit 

Woord is het zwaard van God. 

 

Het zwaard dat Johannes ziet, is fysiek een wat vreemd onderdeel. Een lang gewaad en 

zeven sterren zijn niet zo moeilijk voor te stellen. Maar hoe zit dat met een zwaard dat 

uit Jezus’ mond komt? In een houtgravure die Albert Dürer (1498) van deze tekst maakte, 

zit Jezus tussen zeven kandelaren met een zwevend zwaard in de buurt van zijn mond. 

Een afbeelding in een boek van de Jehova’s getuigen over de Openbaring toont Jezus 

met een enorm zwaard dat recht vooruit steekt ter hoogte van zijn mond. Als het er 

echt zo uitzag, zou het zwaard op een gevaarlijke manier de bewegingen van Jezus’ 

hoofd volgen en zo de aandacht afleiden. Het is misschien beter voor te stellen dat het 

zwaard eenmalig uit Zijn mond kwam en een plaats innam. Misschien noemt Johannes 

deze plaats niet, omdat het hier vooral om de oorsprong van het Woord gaat. De plaats 

waar dit Woord terechtkomt, kan overal op de wereld zijn. 

Zijn gezicht (vers 16) 

Jezus’ hoofd en haar waren als witte wol of als sneeuw (vers 14). Daar wordt in vers 16 

over zijn gezicht aan toegevoegd: ‘als de zon die schijnt in haar kracht’. De 

goddelijkheid van Jezus is te zien, omdat de heerlijkheid van God van Zijn gezicht 

straalt. Deze heerlijkheid is zo sterk als de zon die in volle kracht straalt. 

Toen Jezus op aarde was, zei Hij dat Hij het Licht van de wereld is (Johannes 8:12). De 

schrijver van de Hebreeënbrief stelt dat Jezus de afstraling is van Gods (de Vader) 

heerlijkheid (Hebreeën 1:3). Paulus schrijft aan zijn medewerker Timotheüs over de 

Vader, dat Hij in een ontoegankelijk licht woont, dat geen mens kan zien (1 Timotheüs 

6:16). Later zal dit licht de nieuwe aarde en het nieuw Jeruzalem verlichten (Openbaring 

18:1,21:23). 

Johannes schrikt als hij Jezus ziet  
Dat Johannes bij het zien van Jezus als dood aan Zijn voeten viel, is te begrijpen. Toch 

was er mogelijk nooit eerder een mens zo vertrouwd met Jezus geweest als hij. Johannes 

heeft Jezus ruim drie jaar van dichtbij gekend. Hij beschrijft zichzelf als de discipel ‘die 

Jezus liefhad’. Hij was erbij toen Jezus aan het kruis stierf en toen Hij naar de hemel 

ging. Bij de kruisiging werd hij zelfs door Jezus aangewezen om Diens plaats in het gezin 

in te nemen(Johannes 19:26-27). Er zijn redenen om aan te nemen dat Jozef, de aardse 
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vader van Jezus, op dat moment niet meer leefde. Aangezien Jezus de oudste zoon was, 

moet Zijn keuze voor Johannes betekend hebben dat Johannes ook financieel 

verantwoordelijk werd voor Maria. Johannes had dus een unieke relatie met Jezus en 

Zijn aardse familie. Toch valt hij hier van schrik als dood aan Zijn voeten. Als mensen 

zeggen dat ze niet in God geloven, omdat ze Hem nog nooit hebben gezien, zou je haast 

denken: wees er maar blij om dat je Hem nooit hebt gezien! 

 

Nadat Johannes zo schrikt, legt Jezus Zijn rechterhand op hem. Dit gegeven kan ons 

helpen om een beeld te krijgen van de (letterlijke) omvang van wat Johannes hier ziet. Ik 

denk dat de kandelaren niet heel groot kunnen zijn geweest. Het is aannemelijk dat ze 

in een straal van één tot twee meter om Jezus heen stonden. Johannes beschrijft Jezus 

als een mens. Hij zal niet extreem groot zijn geweest en/of ver bij Johannes vandaan 

hebben gestaan, zodat Jezus eerst naar hem toe moest lopen om hem gerust te stellen.  

Kortom: het is waarschijnlijk dat Jezus en de kandelaren normale proporties hebben 

gehad, zodat het geheel bij wijze van spreken in een klein zaaltje zou hebben gepast. 

 

Hoewel ze elkaar kennen, stelt Jezus zich ‘formeel’ voor met: ‘Ik Ben…’. Hij is niet 

gekomen om herinneringen op te halen, maar heeft een boodschap voor de kerk. 

Daarom presenteert Hij zich als Heer van de kerk. 

Dood geweest en levend geworden 

Jezus zegt dat Hij dood is geweest en weer levend is geworden, dat Hij tot in eeuwigheid 

leeft en dat Hij de sleutels van de dood en het dodenrijk heeft.  

Het dodenrijk is een verblijfplaats voor de geesten van doden (Lukas 16:23). Zowel de 

dood als het dodenrijk zullen aan het eind van de huidige tijd, hun doden vrijgeven en 

in een poel van vuur worden geworpen (Openbaring 20).  

Schrijf  wat u hebt gezien, wat is en wat hierna moet gebeuren  (vers 
17 - 20) 

De opdracht die Johannes krijgt, is specifiek.  

Jezus zegt dat hij drie dingen moet opschrijven: 

19Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden. 

Dat Johannes moet opschrijven ‘wat hij heeft gezien’, is te begrijpen: Johannes zag Jezus 

staan tussen de kandelaren. Maar Johannes moet ook opschrijven ‘wat is’. Wat wordt 

daarmee bedoeld? En alsof dat nog niet onduidelijk genoeg is, moet hij ook opschrijven 

‘wat hierna zal geschieden’. 
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‘Wat u hebt gezien’ 

Het enige waarnaar Jezus met deze woorden kan hebben verwezen, is het beeld dat 

Johannes van Jezus heeft gezien als Hij tussen de zeven kandelaren staat. Dat is het ‘wat 

u hebt gezien’, dat Johannes moet opschrijven. 

‘Wat is’ 

Met ‘wat is’ wordt verwezen naar iets, wat er nu is, maar wat dit is, is Johannes nog niet 

geopenbaard.  

 ‘Wat hierna moet gebeuren’ 

Na de zevende brief (Laodicea) aan de zeven gemeenten krijgt Johannes inzicht, waar 

deze woorden die hij hier hoort, naar vooruitwijzen. Hij ziet dan een deur in de hemel 

en hoort hij een stem die zegt: 

Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. (Openbaring 4:1) 

Hieruit blijkt dat er dingen moeten geschieden, die zullen plaatsvinden op een moment 

dat ‘wat is’ (het heden) voorbij is. Het zijn de zeven brieven die dit heden beschrijven.  

Deze zeven brieven zijn dus profetie die het heden beschrijven tot het moment is 

aangebroken dat ‘hierna (dus na het heden=is de kerk) moet geschieden’ is aangebroken.  

Als die tijd is aangebroken is de kerk dus niet meer op aarde. 

 

Samengevat: Johannes moet opschrijven ‘wat hij zag’: de Zoon des Mensen.  

Vervolgens moet hij opschrijven ‘wat is’: de gemeente.  

En ten slotte moet hij opschrijven ‘wat hierna moet gebeuren’, namelijk de 

gebeurtenissen op aarde, als de gemeente er niet meer is. De tijd die dan op aarde zal 

plaatsvinden is de grote Verdrukking die wordt geleid vanaf Gods troon. 

 

Hierboven stonden we stil bij wat Johannes ‘heeft gezien’. Nu zal het gaan over dat wat 

‘wat is’ wordt genoemd: dit is de gemeente. 
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Deel I   

De zeven gemeenten (Openbaring 2 – 3) 

Deze hierna genoemde zeven gemeenten waren zeven kerken in evenzoveel steden die 

niet ver van elkaar vandaan lagen, in de toenmalige Romeinse provincie Asia. Dit gebied 

is nu het noordwesten van Turkije. 

De Openbaring beschrijft in de hoofdstukken 2 en 3 in de zeven brieven, de toekomst 

van de kerk. Vanaf hoofdstuk 6 tot 20 gaat de profetie over de grote Verdrukking.  

Nu is er iets opmerkelijks aan de hand. De profetie over de Verdrukking, die vanuit het 

perspectief van Johannes het verste weg was, is wel ingewikkeld, maar ondanks dat, met 

behulp van profetieën uit het Oude Testament, wel te begrijpen. Dat geldt veel minder 

voor de profetieën die zijn gegeven in de zeven brieven die aan de zeven gemeenten zijn 

gericht. Vanuit het perspectief van Johannes, en zelfs tot in de achttiende en zelfs 

negentiende eeuw, was het vrijwel onmogelijk te weten hoe de profetie kon worden 

begrepen. Dit merkte ik vooral bij de laatste brief, die aan Laodicea is gericht. Alles wat 

daarvóór beschreven wordt, is nu geschiedenis. De brief aan Laodicea gaat over onze 

huidige tijd. Hoe de nog niet vervulde profetieën van Laodicea vorm zullen krijgen is nu 

nog moeilijk te zeggen. Het moet voor de tijdgenoten van Johannes vrijwel onmogelijk 

zijn geweest om te begrijpen hoe de kerk zich zou gaan ontwikkelen, gebruikmakend 

van de profetie die was gegeven in de zeven brieven. 

Dit plaatst de Openbaring in een opmerkelijk licht. Het valt de kerk van de vroegere 

eeuwen nauwelijks te verwijten dat ze de profetische boodschap van de zeven brieven 

niet begrepen. Of dit gegeven het vergoelijkt wat er exegetisch met de profetie is 

gebeurd, is nu moeilijk te beoordelen. De verwarring die door de kerkelijke exegetische 

tradities is ontstaan, maakt dat alleen mensen die daar nu nog overheen willen en 

kunnen stappen, kans hebben de profetie te verstaan. Dit maakt de allereerste woorden 

van Jezus in de profetie voor nu, extra actueel: ‘gelukkig hij die leest en zij die de 

woorden van de profetie horen en bewaren.’ 

Zeven 

Zeven is de som van drie en vier. Deze getallen staan in de Bijbel vaak symbool voor de 

kosmische totaliteit in de drie-eenheid en de vier winstreken. Zeven heeft zo de betekenis 

van volheid en overvloed. Het getal wordt 390 keer uitdrukkelijk vermeld in het Oude 

Testament en 88 maal in het Nieuwe Testament. Naast deze expliciete vermeldingen komt 

het getal zeven ook vaak op een verborgen wijze in de Bijbeltekst voor: in series, reeksen en 

opsommingen van zeven items, zoals de zeven intenties van het gebed van Salomo (1 

Koningen 8) en die van het Onze Vader, en de zeven gelijkenissen (Mattheüs 13). In het boek 

Openbaring wemelt het – met niet minder dan 56 (7x8!) expliciete vermeldingen – van de 

zeventallen: zeven gemeentes, zeven sterren, zeven zegels, zeven horens, zeven ogen, een 

monster met zeven koppen, zeven engelen, zeven trompetten, zeven plagen, zeven 

donderslagen, om maar enkele te noemen.3 
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Zeven wordt gezien als het getal van de volheid. De zeven gemeenten zijn een beeld 

voor de hele kerk. Als het zo is dat de brieven – of eigenlijk: briefjes – aan deze 

gemeenten een profetie vormen over de zeven belangrijkste fasen van de toekomst van 

die kerk, dan zullen we dit achteraf moeten herkennen. De generatie van Johannes zal 

niet hebben kunnen weten wie in de brieven bedoeld worden met Izebel, de 

Nikolaïeten en Bileam en op welk moment mensen ‘de diepte van satan’ hebben 

geprobeerd te ontdekken. Voor ons die nu leven, aan de andere kant van de 

geschiedenis, moet dit wel mogelijk zijn. 

Openbaring 2 

In dit en het volgende hoofdstuk zullen de zeven briefjes centraal staan. Hier zullen we 

de kerkgeschiedenis onderzoeken om te ontdekken wat de vervulling was van wat de 

profetie die in de briefjes is beschreven. 
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De eerste periode: Efeze  

Profetisch gezien staat Efeze voor de begintijd van de kerk. Dit was de tijd van de 

apostelen en de apostolische vaders, die de eerste generatie opvolgden. Het was de tijd 

van de ‘eerste gemeenten’, zoals het boek Handelingen die beschrijft. 

 

Deze tijd ademt dezelfde sfeer als de prediking en het werk van Jezus zelf. Het was een 

dynamische tijd, waarin wonderen en tekenen plaatsvonden door het werk van de 

apostelen en andere gelovigen. Het was ook een tijd van verwarring en lokale 

vervolgingen. Dit alles is terug te vinden in de woorden van Jezus aan de gemeente te 

Efeze: 

1Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn 

rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: 

2Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u de boze niet kunt 

verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen 

zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. 3En u hebt 

moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich 

ingespannen en u bent niet moe geworden. 

4Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. 5Bedenk dan van welke hoogte 

u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig 

bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.  

6Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat. 

7Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, 

hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God 

staat. 

De zeven gemeenten lagen aan de westkust van het huidige Turkije. Deze regio heette 

toen Asia en de hoofdstad daarvan was Efeze. Efeze is dus niet alleen de eerste in deze 

rij van zeven, ze was ook de belangrijkste.  

Toen de inwoners van Brabant nog mensen offerden aan de moerasgeesten van de Peel 

en de Kaninefaten nog achter konijnen aanholden voor hun avondeten, was Efeze de 

derde stad van het Romeinse wereldrijk, met een kwart miljoen inwoners. 

 

De belangrijkste punten uit deze brief zijn: 

1. Efeze (de naam) (vers 1) 

2. Schrijf aan… Dit zegt… (vers 1) 

3. De positieve kenmerken van Efeze (vers 2-3) 

4. De bozen niet kunnen verdragen (vers 2) 

5. Valse apostelen (vers 2) 

6. De eerste liefde (vers 4-5) 
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7. De Nikolaïeten (vers 6) 

8. Wie luistert en overwint (vers 7) 

1. Efeze  
Uit Handelingen 19 en de brief van Paulus aan deze gemeente, is tamelijk veel over de 

stad Efeze bekend. Paulus heeft de gemeente gesticht. Timotheüs was de eerste leider en 

ook Johannes zelf had een speciale band met deze kerk. Dat deze zeven briefjes 

beginnen met Efeze moet Johannes daarom bijzonder alert hebben gemaakt. Kerkvader 

Ireneüs van Lyon schrijft over de relatie van Johannes met deze kerk: 

Later heeft Johannes, de discipel van onze Here, die aan Zijn borst lag, het evangelie 

uitgebracht, toen hij nog in Efeze in Klein-Azië was. (Eusebius 5.8.4) 

Polycrates schrijft rond het jaar 190 over Johannes: 

Johannes, die aan de borst van onze Here rustte en als voorganger de priesterlijke 

hoofdband droeg, is ook begraven in Efeze; hij was een martelaar en een leraar. (Eusebius 

5.24.3.) 

De band van Johannes met Efeze was dus sterk. Het moet voor Johannes een bijzondere 

ervaring zijn geweest om de op schrift gestelde Openbaring naar Efeze te zenden en dit 

later met de leiders van de kerk te bespreken. 

De naam Efeze betekent ‘toegestaan’. Dit is ook een kenmerk van de kerk, dat veel 

mensen in haar begintijd aansprak. De gemeente van de eerste decennia bestond vooral 

uit gelovigen met een joodse achtergrond. Aanvankelijk was het voor heidenen niet 

toegestaan om in Gods nabijheid – en zeker niet in Gods tempel – te komen. God had 

Israël ooit zelfs ernstig veroordeeld, omdat het volk onbesneden heidenen in de tempel 

had toegelaten. 

6Zo zegt de Heere HEERE: Het is voor u lang genoeg geweest met al uw gruweldaden, 

huis van Israël, 7want u hebt vreemdelingen binnengebracht, onbesnedenen van hart en 

onbesnedenen van vlees, om in Mijn heiligdom te laten zijn, zodat zij Mijn huis 

ontheiligden; want u bood Mijn brood – het vet en het bloed – aan, en zij verbraken 

Mijn verbond door al uw gruweldaden. (Ezechiël 44:6-7) 

Het was heidenen ernstig verboden om in Gods nabijheid te komen. Paulus raakt 

hierdoor ook in de problemen, als hij in Jeruzalem wordt gezien met niet-Joden. De 

Joodse leiders schreeuwen dan: 

28Dit is de man die, overal en tegenover iedereen, zich keert tegen het Joodse volk, de 

wet en deze heilige plaats. En nu heeft hij ook nog heidenen in de tempel gebracht en 

daardoor dit heiligdom ontwijd! (Handelingen 21:28) 

Heidenen waren onrein. Het was hun daarom niet toegestaan om in Gods nabijheid te 

komen. Dit zou veranderen. In Handelingen staat hoe God Petrus voorbereidt om aan 
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heidenen het evangelie te prediken. God moest Petrus dit via een visioen duidelijk 

maken. Hij zei tegen Petrus: 

15Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden! (Handelingen 10:15) 

Pas vanaf die tijd zijn niet-Joden welkom in de kerk. Dit zal op de eerste niet-Joodse 

christenen veel indruk hebben gemaakt. Het zou overigens helaas niet lang duren 

voordat christenen uit de heidenen, juist de Joden de toegang tot Gods troon zouden 

gaan ontzeggen. 

2. Schrijf aan… Dit zegt… (vers 1) 

1Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn 

rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: 

De rechterhand staat symbool voor kracht en bescherming. Koning David schrijft 

bijvoorbeeld over zijn ervaring dat God hem als het ware in Zijn rechterhand vasthield: 

8Voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de schaduw van Uw vleugels zal 

ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand 

ondersteunt mij. (Psalmen 63:7-8) 

Zo mogen de leiders van de eerste kerk weten dat Jezus ook hen in zijn hand houdt, niet 

pas in de volgende periode, maar vanaf het allereerste begin. 

Jezus zegt hier ook tegen de gemeente dat Hij tussen de kandelaren (in hun midden) 

wandelt.  

Jezus heeft niet alleen de leiders in zijn hand, Hij wandelt vanaf het begin van de kerk 

in hun midden. Deze woorden doen denken aan de hof van Eden. In Genesis lezen we: 

8En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de 

namiddag. (Genesis 3:8) 

Jezus is Jahweh, bleek hierboven: Hij wandelde in de hof van Eden ‘te midden’ van de 

mensen, zoals Hij hier te midden van de kandelaren wandelt. 

Jezus in de hof 

Dat het Jezus was die in de hof van Eden wandelde, kan ook worden afgeleid uit het feit dat 

de Bijbel leert dat niemand God (de Vader) ooit heeft gezien, maar dat de eniggeboren Zoon 

Hem heeft doen kennen (Johannes 1:18). Het kan dus niet de Vader zijn geweest die in de hof 

wandelde: Hij was onzichtbaar voor Adam en Eva. 

3. Positieve kenmerken van Efeze (vers 2 - 3) 

2Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet 

kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij 
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apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. 3En u 

hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich 

ingespannen en u bent niet moe geworden. 

Het is een reeks van positieve kenmerken die hier wordt opgesomd. Efeze was een 

buitengewoon positieve gemeente. Paulus schreef vanuit Efeze in een brief aan de kerk 

te Korinthe: 

8Ik zal echter tot Pinksteren in Efeze blijven, 9want daar is voor mij een grote en 

krachtige deur geopend, en er zijn veel tegenstanders. (1 Korinthiërs 16:8-9) 

Uit deze korte tekst blijkt dat er een groot werk van de Geest in Efeze gaande was. Het 

beeld van een geopende, krachtige deur komt vaker voor, onder meer straks in het 

briefje aan de gemeente te Filadelfia. De uitdrukking ‘open deur’ staat voor wat 

tegenwoordig in de kerk een opwekking zou worden genoemd. 

Toen Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis vanuit Korinthe naar Efeze trok, trof hij 

daar twaalf gelovigen aan. Zij waren feitelijk nog niet eens christenen. Ze waren jaren 

geleden door Johannes de Doper gedoopt en begrepen, zo bleek al snel, nog niet zo heel 

veel van het evangelie. Ze hadden nog nooit van Jezus gehoord en ook niet van de 

Heilige Geest. Nadat Paulus hun het evangelie had uitgelegd, werden ze – zo staat er – 

in de Heilige Geest gedoopt. 

De bevolking van Efeze stond open voor de boodschap van het evangelie en in korte tijd 

ontstond uit deze twaalf mannen een enorme kerk. Twee jaar lang hield Paulus dagelijks 

besprekingen in een lokale gehoorzaal. Hier kwamen zo veel mensen naar luisteren dat 

iedereen in de provincie Asia het evangelie hoorde.  

Lukas beschrijft in het boek Handelingen hoe groot de kracht van de Heilige Geest was 

in die tijd. Er werden zelfs zweet- en gordeldoeken van Paulus naar zieke mensen 

gebracht, waardoor zij genazen. 

 

De groei van de kerk riep ook weerstand op. Efeze stond bekend om haar tempel voor 

Artemis. Artemis was de moedergodin, de godin van de jacht, de vruchtbaarheid en de 

maan. Ze woonde in een prachtige tempel, die op de lijst van zeven wereldwonderen 

van de antieke wereld stond. Die godin had veel invloed in Efeze en trok veel pelgrims. 

Deze religieuze reizigers kochten toen ook al, veel souvenirs. Een middenstander die 

daar goed aan verdiende, was Demetrius. Hij was een zilversmid, die miniaturen van de 

tempel van Artemis verkocht. Omdat zo veel mensen zich tot het christendom 

bekeerden, was Demetius bang dat hij zijn spulletjes binnenkort niet meer zou kunnen 

verkopen. Dit verontrustte hem zo, dat hij met zijn branchegenoten een rel in de stad 

veroorzaakte, in de hoop de christenen te verjagen. Dit dreigde enorm uit de hand te 

lopen. Als een wethouder niet had ingegrepen, was Paulus samen met lokale leiders van 

de kerk zeker gelyncht. Waarschijnlijk doelde Paulus hierop, toen hij de gemeente in 

Korinthe schreef dat ze in Asia zo’n zware verdrukking hadden doorstaan dat ze voor 

hun leven vreesden (2 Korintiërs 21:8-9). 
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Dit was natuurlijk buitengewoon vervelend, maar het was ook een groot compliment: 

dat mensen van de grootste religie in een stad, met een kwart miljoen inwoners, zich 

bedreigd voelden door de opkomst van een kerk die nog maar twee jaar bestond. 

 

De kerk te Efeze was dus in haar begintijd bijzonder vitaal. Ze had in haar korte 

geschiedenis met Paulus Timotheüs en Johannes, al drie grote leiders gekend. Efeze was 

tevens de enige van de zeven gemeenten uit de Openbaring, die van Paulus een brief 

ontvangen heeft die in de Bijbel is opgenomen. Efeze was een parel in de eerste 

decennia van de kerk. Daarin stond ze niet alleen. De kerk in Antiochië en die in Rome 

waren vergelijkbare groeikernen. Paulus schreef rond het jaar 56 aan de gemeente te 

Rome: 

8Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de 

hele wereld wordt verkondigd. (Romeinen 1:8) 

Het evangelie wordt in de hele wereld verkondigd, en ook over de kerk in de stad Rome 

gingen de verhalen in het rond. Paulus schreef vier jaar daarna, toen de kerk nog geen 

dertig jaar na de eerste Pinksterdag bestond: 

6Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de 

dag, dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. 
(Kolossenzen 1:6) 

Enkele tientallen jaren na het eerste Pinksterfeest droeg het evangelie in de hele wereld 

zoveel vrucht en nam de kerk in omvang zo sterk toe dat er in de hele wereld over werd 

gesproken.  

Het is zelfs mogelijk dat de aanduiding de ‘hele wereld’ hier letterlijk kan worden 

genomen. De Feniciërs reisden in die tijd al vanaf de Middellandse Zee naar Amerika en 

de Stille Oceaan. Er zijn in Amerika zelfs sporen van de aanwezigheid van het 

christendom gevonden uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. 4 

 

De kerk van de begintijd was bekend om haar werken, haar inspanning en haar 

volharding en omdat ze het kwaad niet kon verdragen. Deze brief aan de gemeente in 

Efeze beschrijft de kerk van de eerste eeuw. Het waren de gloriedagen van de kerk, 

waardoor gelovigen van vandaag nog steeds met respect over de eerste gemeenten 

spreken. Jezus roemt Efeze erom. 

4. De boze niet kunnen verdragen 

2Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u de bozen niet kunt 

verdragen,  

Toen de eerste christenen tot bekering kwamen, konden ze het kwade niet meer 

verdragen. In Efeze brachten pas bekeerde mensen hun occulte toverboeken bij elkaar, 
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niet om deze te verkopen, maar om ze te verbranden. Dat waren kostbare documenten, 

die met de hand geschreven waren op papier (gemaakt van papyrusriet) of perkament 

(gemaakt van schapenhuiden). De waarde van de stapel verbrande boeken werd geschat op 

vijftigduizend zilverstukken, wat neerkomt op zo’n vijfhonderd kilogram zilver. Dit was 

een vermogen. Maar de jonge christenen wilden dat niemand meer door deze 

geschriften zouden worden verleid om ‘de boze’, de afgoden met hun magie en 

afgodsbeelden, te dienen. De kerk van de begindagen verdroeg dit niet. Ze wist welke 

verwoestende gevolgen afgodendienst had. 

 

In deze context is het aardig om een anekdote over Johannes in Efeze te noemen. 

Polycarpus heeft deze overgeleverd en kerkvader Ireneüs geeft hem weer in het derde 

deel van zijn boek ‘Tegen de ketterij’. Hij schrijft: 

Er zijn mensen die hem (Polycarpus) hoorden vertellen over Johannes, de leerling van de 

Here; Johannes was in Efeze gekomen en wilde baden; maar toen hij daarbinnen 

Cerinthus zag, rende hij zonder een wasbeurt het badhuis uit en riep: Vlug, weg, voordat 

het badhuis instort; want Cerinthus, de vijand van de waarheid, is daar binnen. (Eusebius 

4.14.6) 

Johannes wilde zelfs niet met Cerinthus in één badhuis worden aangetroffen. Hij ging 

niet met hem in gesprek om te concluderen dat ze toch vooral hun overeenkomsten en 

niet hun verschillen moesten benadrukken. Nee, Johannes kon Cerinthus niet verdragen 

en stak dit niet onder stoelen of banken.  

Een beroemde ketter, wiens naam iedereen die de kerkgeschiedenis bestudeert, zal 

tegenkomen, was Marcion. Toen Polycarpus Marcion eens ontmoette, vroeg Marcion: 

‘Kennen wij elkaar niet?’ 

‘Nou en of’, antwoordde Polycarpus,  ‘Of ik u ken; zeker, ik ken u als de eerstgeborene 

van de satan.’ (Eusebius 4.14.7) 

Mannen als Johannes en Polycarpus zagen het niet als een voorbeeld van liefde om 

ruimte in de gemeente te geven aan mensen met ‘andere’ ideeën. De apostelen en hun 

leerlingen waren volgens Ireneüs zo voorzichtig met vervalsers van de waarheid dat ze 

zelfs niet met hen wilden spreken. Daarin volgden ze Paulus, die schreef: 

10Verwerp een ketters mens na de eerste en tweede vermaning, wetende dat de zodanige 

verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. (Titus 3:10-11) 

Hard werken en volharden kan een zaak van discipline zijn, maar ook aangeleerd 

gedrag: ‘de buitenkant’. Onverdraagzaamheid komt van binnen. De gemeente werkt niet 

alleen hard, haar motivatie komt van binnenuit. Ze verdraagt de boze niet. Toch is het 

niet alleen positief. Jezus komt verderop ook terug op de werken van Efeze. 
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5. Valse apostelen (vers 2) 

2en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar 

het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. 

Het is verstandig om onbekenden te toetsen. Johannes roept ook zelf in zijn eerste brief 

(Johannes 1) de gemeente op om de geest die in de mens is, te beproeven. 

1Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; 

want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. (1 Johannes 4:1-2) 

Niet ieder nieuw lid is een aanwinst voor de gemeente. Sommigen hebben elders al een 

spoor van ellende achter zich gelaten. De kerk zit niet op die onrustzaaiers te wachten. 

Het is dus zinvol om leden op de proef te stellen. Wat hier opvalt is dat het om mensen 

gaat die zichzelf apostelen noemen. Jezus doelt hier niet op ‘de’ twaalf apostelen. Wat 

was er aan de hand met deze lieden en legt Jezus hier een verband tussen deze 

dwaalleraren en ‘apostelen’? Paulus schreef over zijn eigen apostelschap: 

10Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs 

bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. (1 Korintiërs 3:10) 

De apostelen waren kenmerkend voor de eerste periode van de kerk: zij waren het, die 

het fundament hadden gelegd. Daarom wordt alleen in deze eerste van de zeven brieven  

gesproken over apostelen. Er zijn nooit meer dan twaalf apostelen geweest. Dit blijkt uit 

het feit dat het nieuw Jeruzalem (beschreven in Openbaring 21) twaalf fundamenten heeft, 

waarop de namen van de twaalf apostelen staan 

De hier ‘afgekeurde’ apostelen waren lieden, die geprobeerd hebben een ander 

fundament te leggen in de kerk. Paulus heeft het over dit soort ‘apostelen’, als hij 

schrijft: 

8Zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan 

wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo 

zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen 

hebt, die zij vervloekt. (Galaten 1:8-9) 

Paulus zei, dat als zelfs hij op een zeker moment een ander fundament zou gaan leggen, 

dat hij dan vervloekt zou zijn.  

De beginperiode van de kerk kende veel valse apostelen. Dit waren ketters, die een 

ander fundament probeerden te leggen. Er was nog geen algemeen aanvaard Nieuw 

Testament en dit had tot gevolg dat er verschillende mensen waren die hun eigen 

filosofische variaties op het evangelie verzonnen.  Sommigen van hen kregen veel 

aanhangers voor hun ideeën. Er waren ook mensen, die hun oude heidense geloof met 

het evangelie probeerden te combineren. 
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Kerkvader Ireneüs schreef vijf boeken tegen de ketterijen (Adversus Haereses). Ook 

Tertullianus heeft zich erg ingespannen tegen deze ketters, vooral tegen die van de 

gnostiek.  

De kerk van de eerste eeuw heeft er veel werk aan gehad om deze valse apostelen, zoals 

Jezus zegt, ‘op de proef te stellen’. Zo waren er ‘apostelen’ die leerden dat Jezus alleen 

een mens was. Dit waren de ebonieten. Een andere groep leerde min of meer het 

tegenovergestelde: dat Jezus volledig goddelijk was en zijn menselijkheid slechts schijn. 

Zij hielden vol dat Jezus’ lichaam geen echt-  maar een schijnlichaam was. Ook het 

lijden van Jezus werd door hen opgevat als een schijnbaar lijden, iets wat in 

werkelijkheid niet was gebeurd. De mensen die dit leerden werden docetisten genoemd. 

Ignatius trok vel van leer tegen hen, toen hij geketend onderweg naar Rome was om er 

in de arena voor de leeuwen te worden gegooid. Hij schreef tijdens die reis aan de 

gemeente te Tralles: 

Als sommige atheïsten, dat zijn ongelovigen, zeggen dat Hij slechts in schijn leed (…), 

waarom ben ik dan in ketenen? Waarom wil ik dan met wilde dieren vechten? Als dat 

het geval is, sterf ik zonder reden; belangrijker, dan vertel ik leugens over de Heer. 
(Ignatius aan de gemeente te Tralles 10) 

Het Docetisme had zijn bloeitijd in de tweede eeuw. Het was vooral populair, omdat het 

aantrekkelijk was voor gnostici in die tijd. Gnostici waren ook van die valse apostelen, 

die hun best deden om zo’n ander fundament te leggen waar Jezus het over heeft. Zij 

wilden het christendom met ideeën van Plato en Oosterse religies vermengen. Volgens 

hen was het van belang dat mensen tot ‘kennis’ (gnosis) komen. Dit kon door een soort 

persoonlijke verlichting, zoals dat ook in het boeddhisme wordt geleerd. Een belangrijke 

gnostische stroming was die van de katharen (albigenzen). 

 

Van de gnostici is Marcion erg bekend geworden. Volgens Marcion was het 

christendom een godsdienst van liefde, waarin geen plaats was voor de Wet (Thora). Het 

Oude Testament was volgens hem voortgekomen uit een andere God dan die waarmee 

Jezus te maken had. De oudtestamentische God (Jahweh) was de schepper geweest en had 

een obsessie voor wetten. De nieuwtestamentische God (Jezus) daarentegen had de 

wereld verlost. Marcion zei dat het de bedoeling van Christus was om de god Jahweh af 

te zetten en de verering van de genadige God in te stellen. De God van het Oude 

Testament had volgens Marcion grote overeenkomsten met de ‘demiurg’, waarover 

Plato schreef. Dit was een half-goddelijk wezen dat de aarde had geschapen. Volgens 

Marcion wilde Jahweh de mens dom en onwetend houden en verbood hij hun daarom 

te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. De slang in de hof van Eden was in 

feite goed. Hij stimuleerde de mensen om te eten van de vrucht die tot kennis (gnosis) 

zou leiden. 

Dit was ook zo’n fundament dat haaks staat op dat van het evangelie. De kerk van de 

begintijd heeft Marcion op de proef gesteld en vastgesteld dat hij niet in de traditie van 
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de apostelen stond. Hij werd in 144 geëxcommuniceerd (officieel van de christelijke 

gemeenschap buitengesloten). 

Er zouden meer van die dwaalleren de kop opsteken. Aan het einde van de derde eeuw 

was het Arius, die de kerk op haar grondvesten deed schudden met zijn verklaring dat 

Jezus geen God was. In die tijd kwam ook het manicheïsme op. Dit was een andere mix 

van christendom en boeddhisme.  

Jezus prijst de gemeente van de begintijd, de gemeente waarvoor Efeze model staat, dat 

ze hen op de proef hebben gesteld die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. 

Hij waardeert het van hen dat ze deze apostelen als leugenaars heeft erkent. 

6. Eerste liefde  (vers 4-5) 

4Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. 5Bedenk dan van welke hoogte 

u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig 

bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. 

Deze tekst wordt dikwijls aangehaald om er een bepaald soort liefde tot God mee aan te 

geven. Dan wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘gewone’ en ‘eerste’ liefde. Gewone 

liefde is dan de liefde waar het vuur een beetje uit is, en eerste liefde wordt dan 

vergeleken met verliefdheid. Maar dat is niet de reden waarom hier – en alleen op deze 

plek in de Bijbel – over ‘eerste liefde’ wordt gesproken.  

Jezus spreekt hier over eerste liefde om te benadrukken dat Efeze symbool staat voor de 

eerste periode van de kerk, de periode waarin zij voor het eerst de liefde van God door 

Jezus mocht leren kennen en beantwoorden.  

Liefde en toewijding aan Gods kent geen gradaties in eerste, tweede of derde categorie. 

Alle liefde voor God moet ‘eerste liefde’ zijn. Toch komt de omschrijving verder nergens 

in de Bijbel voor, net als de ‘eerste werken’ waarover de brief ook spreekt (vers 5). 

 

Waar dit op wijst, is een ontwikkeling van de eerste kerk halverwege de tweede eeuw. 

De tweede, derde en misschien op sommige plaatsen al de vierde generatie christenen 

miste het vuur van de begintijd. Morhmann schrijft hierover: 

Tegen het einde van de tweede eeuw zien wij in verschillende christengemeenten een 

zekere wrijving tussen de aanhangers van een meer radicale en die van een meer 

gematigde richting, de eersten vreesden, dat met het groeien van de kerk en het luwen 

van het eerste enthousiasme het zedelijk peil der gelovigen zou dalen. Dezen verzetten 

zich tegen een al te grote toenadering tot de heidense wereld. Zij drongen aan op 

verscherping van de kerkelijke tucht. De anderen echter begrepen dat de kerk haar 

plaats in de wereld moest innemen en dat zij zich niet in een al te rigoristisch ascetisme 

kon terugtrekken.5 

Het woordje ‘begrepen’ dat Morhmann gebruikt, doet vermoeden tot welke groep 

hijzelf – net als veel andere theologen in de vijftiger jaren – zich het meest 

aangetrokken voelde. 
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De bekende, uit Noord-Afrika komende kerkvader Tertullianus (tweede eeuw na Chr.) was 

een gedreven schrijver met rake formuleringen. Hij voelde zich aangetrokken tot het 

Montanisme. Montanus was de aanstichter van een wat vreemde beweging binnen de 

kerk. Vandaag de dag zou hij als een ontspoorde pinksterprediker worden beschouwd. 

Hij geloofde dat Jezus binnen de tijd van zijn leven zou terugkomen en was erg bezig 

met de gaven van de Geest, in het bijzonder profetie.  

Berkhof schrijft over het Montanisme: 

Het Montanisme opent de lange rij van door de geest gedreven opwekkingsbewegingen, 

die bijna steeds een aanwijzing zijn voor de verwereldlijking van de officiële kerk.6 

De kerk begon in die tijd te verwereldlijken. De periode van de kerk waarvoor Efeze 

symbool staat, kenmerkt zich nog door werken, door inspanning, door het niet kunnen 

verdragen van de bozen en het op de proef stellen van valse apostelen. Toch dreigde ze 

ook haar oorspronkelijke liefde voor het evangelie en Jezus te verliezen. Ze werd 

gematigd, ze wilde niet te radicaal zijn. Ze wilde een gesprekspartner voor de wereld 

zijn en geen profeet. Ze wilde meepraten en niet oproepen tot bekering. De woorden 

over de ‘eerste liefde’ wijzen op de eerste tekenen van wereldgelijkvormigheid in de 

toenmalige kerk. Misschien was daar nog geen sprake van toen Johannes op Patmos zat, 

maar Jezus zag dat het spoedig zou gebeuren en profeteert erover. 

Gevallen (vers 5) 
‘Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen’, zegt Jezus in vers 5 tegen de kerk van 

de eerste periode. Dit is een ernstige waarschuwing. De woorden herinneren aan een 

andere begintijd: de tijd waarin een cherub viel. Hij was iemand die – net als de 

gemeente – aanvankelijk dicht bij Gods troon mocht komen, maar deze positie 

verspeelde. Deze cherub was Lucifer. Over dit dramatische voorval staat niet heel veel 

informatie in de Bijbel, maar wat er staat is zeer verontrustend. In Ezechiël zegt God 

over hem: 

12U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, 13u was in 

Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, 

turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen 

en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. 14U was een 

cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op 

Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. (Ezechiël 28:12-14) 

Lucifer was een toonbeeld van schoonheid en wijsheid. Hij was versierd met edelstenen 

en in God aanwezigheid. Zijn positie was bij de troon van God. Ezechiël beschrijft hoe 

God over hem spreekt: 

15Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er 

ongerechtigheid in u gevonden werd. 16Door de overvloed van uw handel vulde men uw 

midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en 
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deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. 
(Ezechiël 28:12-16) 

Lucifer wilde zich gelijkstellen aan God. Jesaja schrijft over de gevolgen hiervan: 

4Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op 

de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! (Jesaja 14:4) 

Wat dit voor gevolgen had, is nog in de wereld om ons heen te zien. Het kwaad is alom 

tegenwoordig. Kennelijk is het niet mogelijk om de gevolgen van zijn val voor hem 

ongedaan te maken. Voor de mens is dat gelukkig wel zo: ‘Bedenk van welke hoogte u 

bent gevallen. Bekeer u.’ Jezus roept de gemeente van de begintijd op om terug te keren 

naar haar hoogte. Hij waarschuwt de gemeente dat ze het risico loopt om uit Zijn 

nabijheid geworpen te worden, als ze zich niet bekeert. 

Eerste werken (vers 5) 
Wat waren de werken van de begintijd? Efeze werd zojuist nog door Jezus geroemd om 

hun inspanning, volharding, afkeer van het kwade, enzovoort. Daaraan ontbrak het hun 

niet. 

Toen Paulus in Efeze aankwam, trof hij daar enige discipelen. Maar toen hij hun vroeg 

of zij de Heilige Geest hadden ontvangen, begrepen ze niet wat dat was. En nadat Paulus 

hun dit had uitgelegd… 

5werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. 6En nadat Paulus hun de handen 

opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en 

profeteerden. (Handelingen 19:5-6) 

Het eerste werk van de gemeente was dat zij begonnen te spreken. Ze spraken in 

vreemde talen en profeteerden. Dit was een gevolg van de gave van de Heilige Geest die 

in hen werkte. Jezus merkt over deze werken op: 

11Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om 

de werken zelf. (Johannes 14:11) 

Jezus is daar ook duidelijk over, als Hij zegt: 

7En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8Genees 

zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets 

ontvangen, geef het voor niets. (Mattheüs 10:7-8) 

Deze werken vonden in Efeze plaats. 

11God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, 12zo zelfs dat, als de 

zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken 

gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. 
(Handelingen 19:11-12) 
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Dit waren de eerste werken van Efeze, in de beginperiode van de kerk.  

Philo, die in dezelfde tijd leefde, schrijft er ook over. Philo was een invloedrijke Joodse 

leider, die zich in hoge politieke kringen begaf. Zo heeft hij namens de Joodse leiders 

voor zijn volk gepleit voor de troon van keizer Nero. Hij schrijft over de christenen van 

de begintijd: 

Zodra zij met hun leven op de grondslag van wijsheid begonnen, deden ze afstand van 

hun bezit en gaven het aan familieleden. Zo legden ze de zorgen voor het dagelijks leven 

terzijde en vertrokken naar een plaats buiten de stadsmuur. Ze kiezen hun woonplaats in 

verlaten velden of tuinen; want ze weten wel dat de omgang met mensen van een ander 

uitgangspunt niet alleen weinig oplevert, maar zelfs schadelijk kan zijn. 

Hij schrijft over hen: 

Dit soort mensen is overal over de wereld verspreid. Terecht, want zowel Grieken als 

barbaren moeten delen in dit perfecte goed. Ze bevinden zich echter vooral in elk van 

de districten van Egypte, in het bijzonder rond Alexandrië. 

En, zo gaat hij verder: 

In elk huis is er een heilig vertrek; ze noemen dat het Semneum of Monasterium, dat wil 

zeggen gebedsruimte of klooster. (Eusebius 2:17) 

Dit geeft aan hoe explosief de kerk toen groeide: ‘Dit soort mensen is overal op de 

wereld verspreid’, zei Philo. Philo was een tijdgenoot van Paulus. Misschien hebben ze 

elkaar nog gekend uit de tijd vóór Paulus zich bekeerde. Het evangelie ging als een 

wervelwind over de aarde. Het is niet bekend of Philo zelf christen is geworden. Wel 

bevestigt hij het beeld van de eerste gemeente dat ook in Handelingen wordt 

beschreven. Hun toewijding, kracht, eerste liefde en werken zijn allemaal in Efeze te 

vinden. 

Maar honderd jaar later is er veel veranderd. De eerste liefde en de eerste werken 

nemen af. De gelovigen kunnen geen zweetdoeken meer naar mensen sturen om hen 

daardoor te genezen. 

De kandelaar (vers 5) 

Dan zal ik de kandelaar uit uw midden wegnemen (vers 5). 

De kandelaar is het symbool van de kerk, had Jezus in hoofdstuk 1 gezegd. De kandelaar 

draagt het vuur van Gods Geest. Dit beeld van vuur komt ook naar voren bij de 

uitstorting van de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag. Men ziet dan tongen van het 

vuur van de Geest die zich over de hoofden van de aanwezige gelovigen verdeelden. En 

ook hier is er een parallel met de begintijd van de mensheid in de hof van Eden: 
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16En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 17maar 

van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag 

dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. (Genesis 2: 16-17) 

Er worden twee bomen in de hof beschreven. Er was een boom van kennis van goed en 

kwaad en een boom des levens. God zei tegen Adam en Eva dat ze niet mochten eten 

van de boom van kennis van goed en kwaad, maar Hij zei niets over de boom des levens. 

Toen ze echter van de eerste boom hadden gegeten, werd de weg tot de andere boom 

afgesloten.  

Bomen staan in de Bijbel soms symbool voor mensen. Dit komt in hoofdstuk 4 verder 

aan de orde. De boom des levens is een symbool voor de Mens die leven heeft in 

zichzelf: Jezus. De troon van God was door de zonde niet meer vrij te benaderen. 

Daarom stond er na de zonde een cherub met een vlammend zwaard bij de hof. 

Cherubs, zo zal in hoofdstuk 4 blijken, staan ook bij de troon van God om die te 

beschermen. In Eden beschermt een cherub de toegang tot de boom des levens, die met 

de zondvloed moet zijn verdwenen. 

‘Als je niet naar mij luistert,’ zegt God in Genesis tegen Adam, ‘dan zal ik de toegang tot 

de boom des levens versperren en uiteindelijk (bij de zondvloed) wegnemen’. ‘Als je niet 

luistert,’ zegt Jezus in de Openbaring tegen Efeze, ‘dan zal ik de kandelaar wegnemen’. 

7. De Nikolaïeten (vers 6) 

6Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat. 

De Nikolaïeten zijn een tamelijk mysterieuze groep in deze briefjes. Ze worden, behalve 

hier, verder alleen nog genoemd in de brief aan de gemeente te Pergamus. Jezus zegt dat 

Hij een hartgrondige hekel heeft aan wat ze vertegenwoordigen en aan wat ze doen. 

Toch lijkt er geen enkel aanknopingspunt te zijn over het wat en waarom van hen. In de 

brief aan Efeze gaat het om hun werken, in de brief aan Pergamus om hun leer. Er mag 

dan van alles mis zijn met de leer van de Nikolaïeten maar ze horen niet bij de ‘valse 

apostelen’. Hun leer gaat klaarblijkelijk niet over iets dat te maken heeft met het 

fundament van het evangelie. De Nikolaïeten verkondigen ook geen afgoderij of 

hoererij. Daarover spreekt Jezus Zich straks uit als Hij het heeft over Izebel en Bileam. 

 

De Nikolaïeten vernielen de kerk van binnenuit. En hun invloed zal toenemen en 

blijven bestaan tot op de dag van vandaag. De leiders van de kerk van het eerste uur 

moeten niets van hen weten. Maar hun invloed en schade zal alleen maar groter 

worden. Hier wordt het woord haten gebruikt. Dit woord heeft in het Nederlands een 

bijzonder negatieve klank. In de brief aan Efeze is het de vertaling van het Griekse 

woord ‘miseo’, dat ook kan worden vertaald met ‘een afschuw hebben van’. Afschuw is 

een diepe afkeer. Het lijkt erop dat dit woord meer recht doet aan wat Jezus bedoelt. 

Jezus vindt de werken van de Nikolaïeten afschuwelijk. 
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8. Wie luistert en overwint, hem zal ik geven (vers 7) 

7Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, 

hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God 

staat. 

Jezus zegt hier niet dat wie oren heeft, moet horen wat Hij (Jezus) tegen de gemeenten 

zegt. Hij zegt dat wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 

Hiermee maakt Jezus duidelijk dat Hij wel het Hoofd van de gemeente is en dat deze 

brieven van Hem komen. Hij zegt ook dat Zijn volgelingen in de praktijk van alle dag 

afhankelijk zijn van de Heilige Geest. Jezus zei hierover in het evangelie van Johannes: 

26Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in 

alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. (Johannes 14:26) 

De Geest spreekt tot de gemeente. En niet alleen tot ‘de’ gemeente als geheel. Hij 

spreekt ook tot personen in deze gemeente. De Geest zei tegen Petrus dat hij met de 

bode van Cornelius mee moest gaan (Handelingen 11:12). De Geest van Jezus liet het niet 

toe dat Paulus met zijn team naar Bithynië zou reizen (Handelingen 16:7). De Geest heeft 

in de arbeid van het evangelie, zoals dat in het Nieuwe Testament beschreven wordt, 

een actieve rol. Hij spreekt, stuurt en werkt door mensen heen.  

Wie overwint (vers 7) 

Jezus sluit elk van de zeven brieven met deze woorden af. Wie overwint, zal iets 

gegeven worden. De overwinning en de bijbehorende prijs komen pas aan het einde van 

een wedstrijd. Paulus zegt dat de overwinningskroon wacht voor wie volhardt in het 

geloof (2 Timotheüs 4:8). Hij gebruikt daarbij het voorbeeld van het uitlopen van een 

wedloop en bedoelt met de ‘finish’ ieders levenseinde (Filippenzen 2:16). In Openbaring 2 

en 3 zijn de beloften gericht aan hen die leven in de periode waarover de briefjes gaan. 

Het gaat hier niet alleen om het leven na de dood, maar vooral om het leven van de kerk 

en de gelovigen op aarde. Jezus kiest symbolen die verbonden zijn met de periode 

waarover de briefjes spreken. Dat is bij Efeze de begintijd van de kerk. Jezus gebruikt in 

deze brief meerdere beelden die ontleend zijn aan de hof van Eden. Dat doet Hij hier 

weer, met het noemen van de boom des levens. 

De boom des levens (vers 7) 

De boom des levens herinnert aan de wereld kort na de schepping. De boom des levens 

stond in de hof van Eden. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, kregen ze geen 

toegang meer tot deze boom. In onze tekst houdt de boom des levens een keuze in, 

eenzelfde keuze als die waarvoor Adam en Eva stonden, maar ook eenzelfde keuze als 

het volk Israël werd voorgehouden, toen dat net uit Egypte was getrokken. Toen Israël 

zich voorbereidde om het beloofde land binnen te gaan, zei Mozes: 
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15Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het 

kwade. 16Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te 

gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult 

u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u 

naartoe gaat om het in bezit te nemen. 17Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, 

en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, 18dan 

verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen (…) Kies dan het leven, opdat u leeft, u 

en uw nageslacht, 20door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen 

en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven. (Deuteronomium 30:15-20) 

God houdt Adam voor dat als hij ‘overwint’, God hem leven – namelijk: het ‘paradijs’ – 

zal geven. God houdt de Israëlieten voor dat als zij ‘overwinnen’, Hij hen leven – 

namelijk: zegen en overvoed – zal geven. Jezus houdt zijn gemeente voor dat als zij 

‘overwint’, Hij haar leven en overvloed zal geven. 

 

Hier eindigt de eerste periode van de kerk. De volgende periode is die van de grote 

vervolgingen. Dit is de periode waar de brief aan Smyrna over spreekt. 
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De tweede periode: Smyrna 

De stad Smyrna heet nu Izmir en de kerk daar is de enige van de zeven die nu nog 

bestaat. Smyrna wijst naar de tweede periode in de geschiedenis van de kerk. Grofweg is 

dat de tijd van de kerkvaders. Het is de periode waarin de kerk, vooral binnen het 

Romeinse Rijk, ernstig heeft geleden om haar geloof. 

8Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die 

dood is geweest en weer levend is geworden: 

9Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering 

van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn van een synagoge van de 

satan. 10Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in 

de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 

tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. 

11Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, 

zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. 

De belangrijkste punten in deze brief zijn: 

1. Smyrna (de naam) (vers 8) 

2. Schrijf aan… Dit zegt… (vers 8) 

3. Ik ken uw verdrukking en armoede (vers 9-10) 

4. Wie luistert en overwint (vers 11) 

1. Smyrna (vers 8) 
De naam Smyrna is verwant met mirre. Mirre is een gom dat wordt gewonnen uit 

boomschors. Het wordt gebruikt voor het maken van heilige olie, reukmiddelen en 

pijnstillers en heeft een prettige geur. 

Mirre wordt in de Bijbel genoemd als één van de geschenken van de wijzen uit het 

Oosten. Zij gaven Maria: goud, wierook en mirre. Deze gaven zouden een profetie 

blijken te zijn over drie belangrijke aspecten van het werk en de positie van Jezus: goud 

wijst op zijn koningschap, wierook op zijn priesterschap en mirre op zijn lijden. 

Om mirre te oogsten, wordt in de schors van een boom gesneden. In Smyrna zal ook 

worden gesneden. Deze profetie gaat over de tijd van de kerkvaders en de vervolgingen. 

Kerkvaders  

Onder de kerkvaders wordt verstaan een groep invloedrijke leiders en schrijvers uit de eerste 

eeuwen van de kerk. Deze tijd kan globaal in drie periodes worden ingedeeld. 

De eerste periode van de kerk was die van de Apostolische Vaders. Zij hadden de apostelen 

vaak nog zelf gekend. Hieronder valt onder andere Clemens I van Rome. Deze bisschop 

wordt door Paulus genoemd in zijn brief aan de Filippenzen (4:3). Hij stierf rond het jaar 100. 

Bekend is ook Ignatius van Antiochië. Van hem zijn nog zeven brieven aan evenzoveel 

kerken bewaard, die hij schreef in het jaar 110, toen hij in gevangenschap naar Rome werd 
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vervoerd om in de arena te sterven. Verder worden het geschrift de Didache (100-150) en de 

‘Brief van Barnabas’ (120-140) tot auteurs en documenten uit deze periode gerekend. De auteur 

van de eerste is onbekend; van Barnabas wordt aangenomen dat hij een oudere neef van 

Marcus was. Deze Marcus is uit Handelingen bekend als reisgenoot van Paulus. Verder 

wordt ook Polycarpus van Smyrna (69-156) genoemd van wie bekend is dat hij Johannes heeft 

gekend. 

 

De tweede periode van de kerkvaders loopt van het einde van de tweede eeuw tot het 

concilie te Nicea (325). Het is de tijd van de zogenoemde pre-niceaanse patristiek, waartoe ook 

de apologeten gerekend worden. Dat wil niet zeggen dat er niet al eerder apologeten waren. 

Justinus de Martelaar (100-165) was een bekende apologeet die leefde in de tijd van de 

Apostolische Vaders. De apologeten van de tweede periode probeerden de boodschap van 

het evangelie acceptabel te communiceren naar de wereld, waarin zij leefden. Hieronder 

vallen Ireneüs (130-200), Tertullianus (160-230) en Origenes (185-254). 

 

De derde periode van de kerkvaders begint na het concilie te Nicea. Dit wordt ook wel 

hoogpatristiek genoemd. Bekende namen zijn Ambrosius (339-397) en Augustinus van Hippo 

(354-430). Ook is Athanasius van Alexandrië  (295-373) bekend. Hij heeft een belangrijke rol 

gespeeld in het conflict rond Arius. Verder waren er de Cappadocische Vaders: Basilius de 

Grote (330-379), Gregorius van Nazianze (329-389) en Gregorius van Nyssa (ca. 330-395). Hun 

doordenking van de Drie-eenheid heeft grote invloed gehad op de Oosterse kerk. Verder was 

Hiëronymus (347-420) invloedrijk. Hij is voornamelijk bekend geworden, omdat hij het 

Nieuwe Testament heeft vertaald in het Latijn (Vulgata). 

2. Schrijf aan… Dit zegt… (vers 8) 

Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die 

dood is geweest en weer levend is geworden. 

Wat is er te zeggen over deze manier van voorstellen van Jezus? 

De Eerste en de Laatste, Die dood is geweest… (vers 8) 

Jezus stelt zich aan deze gemeente voor als ‘de Eerste en de Laatste’. In deze aanduiding 

zit een zekere tijdloosheid. Jezus is de Eerste en de Laatste, Hij is er altijd geweest en zal 

er altijd zijn. Dit lijkt op de manier waarop God zich vanuit de brandende braamstruik 

via Mozes voorstelde aan het volk Israël: 

14Ik Ben Die Ik Ben. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: Ik Ben heeft 

mij naar u toe gezonden. 15Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de 

Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God 

van Izaak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. (Exodus 3:11-14) 

‘Ik Ben Die Ik Ben’ is Jahweh, blijkt uit wat God hier tegen Mozes zegt. Dat dit zo is 

wordt ondersteund door de eerder aangehaalde tekst uit Jesaja, waar staat: 
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6Zo zegt de HEERE (JHWH), de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de 

legermachten:  Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste. (Jesaja 44:6) 

De Eerste en Laatste is de Verlosser van Israël. Onder deze naam zou Jahweh het volk 

Israël uit de verdrukking in Egypte verlossen.  

3. Ik ken uw verdrukking en uw armoede (vers 9 - 10) 

9Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering 

van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn van een synagoge van de 

satan. 10Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in 

de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 

tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. 

De kerk heeft vaak te maken gehad met verdrukking. In de vroegste periode werden 

christenen door Joden of de plaatselijke bevolking vervolgd. Deze mensen konden hen 

echter niet of nauwelijks buiten hun eigen gebied vervolgen. Toen Paulus door toedoen 

van de Joden in Jeruzalem gevangen zat en zij hem ter dood wilden laten brengen, is hij 

vrijgesproken, nadat hij zijn zaak bij de keizer liet voorkomen. Tijdens de grote 

volksoploop in Efeze (Handelingen 19) werd de kerk daar bedreigd door de lokale 

bevolking. Toen heeft de secretaris van de stad dit tumult onderdrukt en de christenen 

bevrijd van hun belagers. 

 

Er was in die begintijd geen verdrukking vanuit de Romeinse overheid. Dit zou onder 

Nero (64) veranderen, waarna de vervolging van christenen in wisselende heftigheid zou 

voortduren tot het edict van Milaan (313). Johannes ontving de Openbaring in het jaar 

90, als ook hij door de Romeinen gevangengenomen was om zijn geloof. In de loop van 

de eeuwen zijn talloze christenen om hun geloof in Jezus gedood. Zij werden voor de 

leeuwen gegooid, van rotsen in zee geworpen of op andere, brute wijze door de 

Romeinen vermoord.  

Een overgeleverd verslag hiervan gaat over een jongeman, Germanicus genaamd, die in 

de arena werd gedood. Deze executie gaf aanleiding tot de arrestatie van de eerder-

genoemde Polycarpus. Hierover schrijft Eusebius: 

In deze tijd (160) stierf Polycarpus als martelaar; er waren toen in Klein-Azië 

verschrikkelijke vervolgingen aan de gang. Omdat er nog een schriftelijk verslag is van 

Polycarpus’ levenseinde, acht ik me genoodzaakt om dat in mijn geschiedschrijving op te 

nemen. Deze brief is geschreven vanwege de gemeente, die door Polycarpus geleid werd 

(Smyrna), en was bedoeld voor andere gemeenten, waar ze ook maar zijn, om te vertellen 

hoe het met Polycarpus gegaan is. Voordat ze dan een verslag doen over wat er met 

Polycarpus is gebeurd, verhalen ze eerst over andere martelaren. Ze zeggen dat alle 

omstanders die het gebeuren aanschouwden, er zeer van onder de indruk raakten; 

sommige martelaren werden met gesels zo verschrikkelijk geslagen, dat hun binnenste 

aderen en bloedvaten opengescheurd werden; zo kwamen zelfs de binnenste verborgen 
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gedeelten van hun lichamen, hun ingewanden en andere organen, bloot te liggen. Soms 

moesten ze gaan liggen op vlijmscherpe zeeschelpen of puntige lansspitsen; en als ze dan 

al deze pijnigingen en folteringen hadden ondergaan, werden ze ten slotte als voer aan 

de beesten voorgezet. 

In hetzelfde verslag wordt gesproken over Germanicus: 

Germanicus wist door Gods genade zijn natuurlijke doodsangst te overwinnen. De 

proconsul probeerde nog hem te bepraten met als argument, dat hij, gezien zijn leeftijd, 

zo jong nog maar en nauwelijks in de bloei van zijn leven, juist goed voor zichzelf moest 

zorgen; maar Germanicus draalde geen ogenblik; geheel bereid liet hij het wilde dier, 

zonder het op te jutten of te sarren, op zich afkomen, zodat hij des te eerder verlost zou 

zijn van hun onrechtvaardige en wetteloze levenswijze. De hele menigte stond verbluft 

over dit waardig sterven en de moed van deze Godvrezende martelaar; maar geïrriteerd 

over de geestkracht van dit soort, van die christenen, begonnen ze direct te schreeuwen: 

‘Weg met de goddelozen; ga op zoek naar Polycarpus’. (Eusebius 4.15. 1-6) 

Deze gebeurtenis vond plaats in Smyrna, zeventig jaar nadat Johannes de Openbaring 

kreeg. Het was een tijd van grote onzekerheid voor christenen. 

U bent rijk (vers 9) 
Hoewel de vervolging en het lijden niet altijd even heftig was en er perioden waren 

waarin helemaal geen vervolging voorkwam, was de dreiging altijd aanwezig. Bij elke 

volgende keizer kon de vervolging onaangekondigd weer beginnen. De bereidheid om 

met lijden te leven, moest er altijd zijn. De moeder van de latere kerkvader Origenes 

bleef met zeven kinderen achter, toen haar man in de arena werd vermoord om zijn 

geloof. Het verdriet en de materiële armoede zal in die tijd groot geweest zijn. Toch 

beoordeelde Jezus de gemeente als rijk. Gelovigen waren rijk, omdat ze erfgenamen 

waren van Gods koninkrijk en iets bezaten wat sterker was dan de dood, iets wat 

niemand hun kon afnemen.  

Veel toeschouwers van de gruwelijke martelpraktijken in de arena wisten dit op waarde 

te schatten en wilden delen in die rijkdom. Een beroemd citaat van kerkvader 

Tertullianus uit die tijd is: ‘Het bloed der martelaren is het zaad der kerk’. Er zou veel 

bloed vloeien en het zaad van het evangelie zou opbloeien. De kerk heeft in de eerste 

drie eeuwen van haar bestaan net zo veel mensen bereikt met het evangelie als in de 

duizend jaar die erop volgden. 

Maar het was niet alleen de bereidheid om te lijden wat de kerk aantrekkelijk maakte. 

Er was een hoge moraal in de jonge kerk. In een brief uit die tijd van de genoemde 

Diognetus wordt de kerk als volgt omschreven: 
Zij wonen als vreemdelingen in hun vaderland. 

Ze delen in alles mee als burgers, maar hebben alles te lijden als vreemdelingen. 

Elk vreemd land is hun vaderland en elk land is hun vreemd. 
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Ze trouwen als ieder ander. Ze krijgen kinderen, maar leggen hun nageslacht niet te 

vondeling. 

Zij delen hun tafel, maar niet hun bed. 

Ze leven ‘in het vlees’, maar niet ‘naar het vlees’. 

Ze vertoeven op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel. 

Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten, maar in hun eigen leven overtreffen ze die. 

Ze houden van allen, maar worden door allen vervolgd. 

Ze zijn onbekend, maar ze worden vermoord. 

Ze sterven, maar ze worden levend gemaakt. 

Ze zijn arm, maar ze maken velen rijk. 

Ze komen alles tekort, maar ze hebben in alles overvloed. 

Ze worden onteerd, maar die ontbering strekt hun tot roem. 

Ze worden belasterd, maar ze worden gerechtvaardigd. 

Ze worden beledigd en ze bewijzen eer. 

Als ze gestraft worden, verheugen ze zich, alsof ze tot leven kwamen. 

Door de Grieken worden ze vervolgd.  

En die hen haten, kunnen toch geen reden voor hun vijandschap opgeven. 

 

De kracht om te leven naar de standaard van het Koninkrijk van God was bijzonder in 

die dagen. De Joodse leider Philo schreef in de eerste eeuw over de kerk: 

7Dit soort mensen is overal over de wereld verspreid. Terecht, want zowel Grieken als 

barbaren moeten delen in dit perfecte goed. (Eusebius 2:17.7) 

Als Philo, een tijdgenoot van Jezus en de apostelen, zegt dat ‘dit soort mensen’ overal 

over de wereld verspreid is, dan zegt dat iets over de snelheid waarmee het evangelie 

zich over de aarde verspreidde. Over het karakter van deze snel groeiende kerk schrijft 

Eusebius: 

1Over de hele wereld verspreidde de gemeente nu als briljante lichtdragers het schijnsel 

van de waarheid; de hele mensheid leerde het geloof in onze Heere en Heiland Jezus 

Christus kennen. (Eusebius 4.7.1) 

De ‘Smyrna-periode’ strekt zich uit tot de eerste helft van de vierde eeuw. Het gaat dan 

buitengewoon goed met de kerk. De vervlakking door het afnemen van de eerste liefde, 

die daarvóór nog dreigde, is nu weg. Het evangelie wordt overal gepredikt en de kerk 

groeit enorm. Eusebius schrijft: 

1Kort voor het uitbreken van de vervolgingen in onze tijd beleefde de verering van de 

God van alle dingen een periode van grote bloei; de leer zoals Christus die aan de wereld 

verkondigde werd door allen geroemd; zowel Grieken als barbaren erkenden dat deze 

leer alle eer waard was; en men kon dan ook in vrijheid het geloof belijden; het gaat 

boven mijn macht om van deze grootste opleving een bevredigend verslag te maken. 
2Wel wijs ik graag op de goedwillendheid van de keizers jegens onze mensen; dat bleek 

uit het feit dat de keizers ook aan onze broeders het beheer over provincies 
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toevertrouwde; door hun vriendelijke bejegening van de leer bevrijdde de keizers de 

christenen van de problemen rond het offeren. (...) 5Niemand zou in staat zijn de grote 

massabijeenkomsten te beschrijven, de menigten die in elke stad bij elkaar kwamen of de 

plechtige samenkomsten in de bedehuizen. Daarom waren de gebouwen van vroeger 

helemaal niet meer toereikend; daarom werden grote ruime kerken van de grond af 

opgetrokken.  

6Naarmate de tijd voortschreed, en de gemeente dagelijks toenam in grootte en groei, 

kon geen afgunst dat meer tegenhouden, kon geen boze geest dat nog bezweren. 
(Eusebius 8.1.1-6) 

De kerk is geestelijk rijk, ook al loerde het gevaar van vervolging voortdurend. De 

gemeente groeide enorm en kerkgebouwen werden keer op keer vergroot. Dit was kort 

voor het uitbreken van de grootste vervolgingen. 

Laster van hen die beweren Joden te zijn (vers 9) 

In dit vers zegt Jezus dat er mensen zijn die beweren Joden te zijn, maar eigenlijk bij de 

satan horen. Hierin ligt een ernstige waarschuwing. Het zal niet snel gebeuren dat 

satanisten zich voor Joden uitgeven. Het is buitengewoon onwaarschijnlijk dat het in 

deze tekst gaat om mensen die zich onder valse voorwendselen Joden noemen om de 

kerk te lasteren. Dat was toen niet nodig en betekenisloos. Jezus zal hier gedoeld hebben 

op een joodse gemeenschap met een eigen synagoge. Deze gelovigen hadden er geen 

benul van dat God niets met hen te maken wilde hebben. Zij dachten net als Paulus, 

toen hij op weg naar Damascus was, dat zij God dienden. Hoe ernstig Paulus zich daarin 

vergiste, realiseerde hij zich pas, toen hij de stem van Jezus hoorde: ‘Waarom vervolg je 

Mij?’ (Handelingen 9:4). Deze Joden zijn niet zo gelukkig. Velen van hen waren – net als 

Paulus voor zijn bekering – een instrument in de handen van de satan en zij probeerden 

de kerk van God te vernietigen.  

Het boek Handelingen beschrijft verschillende keren de fanatieke weerstand vanuit de 

Joodse gemeente tegen het evangelie. Op zijn reizen door het keizerrijk heeft Paulus er 

regelmatig mee te maken en als hij in Thessalonica komt, loopt het echt uit de hand. 

Hierover schrijft Lukas: 

1En zij namen de weg door Amfipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar 

een synagoge van de Joden was. 2En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen 

en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften. 3Hij opende die 

en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat 

deze Jezus de Christus is, Die ik – zo zei hij – u verkondig. 

4En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en van 

de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de vooraanstaande vrouwen niet 

weinigen. 

5Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte 

mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de 
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stad; en zij kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te 

brengen. 6Maar toen zij hen niet vonden, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de 

bestuurders van de stad en riepen luid: Deze mensen, die de wereld in rep en roer 

gebracht hebben, zijn ook hier gekomen, 7en Jason heeft hen in huis genomen; en deze 

mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want zij zeggen dat er een 

andere koning is, namelijk ene Jezus. 8En zij brachten de menigte en de bestuurders van 

de stad, die dit hoorden, in verwarring. 9Maar toen zij van Jason en de anderen een 

borgsom ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. (Handelingen 17: 1-19) 

Die vijandschap is lang doorgegaan. Hegesippus schrijft over de vijandschap van de 

Joden tegen de kerk. In het bijzonder beschrijft hij hoe de Joden de broeder des Heren 

(waarschijnlijk de neef van Jezus) vermoordden: 

4Jakobus, de broeder des Heren, kreeg van iedereen de bijnaam de ‘Rechtvaardige’, vanaf 

de dagen van onze Heere, tot nu toe; zo’n bijnaam was wel nodig, omdat er velen met de 

naam Jakobus waren; in de apostolische tijd kreeg Jakobus in het bijzonder de regering 

van de kerk toegewezen. 5Deze apostel was vanaf de moederschoot een heilig man. Hij 

dronk geen wijn of gegiste dranken; hij hield zich verre van dierlijk voedsel. Nooit 

kwam er een scheermes op zijn hoofd; nooit werd hij met olie gezalfd; nooit gebruikte 

hij een bad. 6Alleen hij mocht het Heiligdom binnengaan, omdat hij nooit wollen kleren 

droeg, alleen maar linnen. Jakobus had de gewoonte om de tempel alleen binnen te gaan; 

vaak trof men hem daar aan op zijn knieën, gebogen om vergeving voor het volk af te 

smeken. Omdat hij steeds maar voor God knielde en in gebed vergeving voor het volk 

vroeg, kwam er eelt op zijn knieën zo hard als van een kameel (...) 10Zo gebeurde het dat 

er ook velen van de leiders tot geloof kwamen, zodat er opschudding onder de Joden, 

Schriftgeleerden en Farizeeën ontstond; ze zeiden dat er gevaar bestond dat het hele 

volk nu hun verwachting op Christus zou stellen. 

De Joodse leiders vroegen Jakobus het volk vanaf de tempel toe te spreken, omdat ze 

wisten dat men naar hem zouden luisteren. Jakobus predikte echter Jezus vanaf het dak 

van de tempel: 

14De priesters en de Farizeeën zeiden tegen elkaar: We zijn dom geweest, toen we zo’n 

getuigenis over Jezus kans gaven; laten we naar boven gaan en hem naar beneden 

gooien; dan zullen ze wel beducht worden om nog in Hem te geloven. 15 (…) Ze gingen 

naar boven en gooiden de rechtvaardige man naar beneden. 16Onderwijl riepen ze elkaar 

toe: Laten we Jakobus de Rechtvaardige stenigen. Want hij was nog niet direct 

gestorven, toen hij naar beneden geworpen was. Daarom begonnen ze met stenen te 

gooien; maar hij keerde zich om, knielde en zei: Ik bid u, Heere God en Vader, vergeef 

hen, want ze weten niet wat ze doen. (...) 18Een ander uit de menigte, een voller, sloeg 

hem met een knuppel, waarmee hij anders op kledingstukken beukte. Zo onderging 

Jakobus het martelaarschap; ze begroeven hem ter plekke, bij de tempel, daar waar nu 

nog zijn grafsteen staat. 

Hegesippus voegde het volgende aan zijn verslag toe: 
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20Deze dingen (verwoesting van de tempel en de stad) overkwamen de Joden, zodat Jakobus 

de Rechtvaardige gewroken zou worden; Jakobus, de broer van Hem die de Christus 

genoemd wordt, werd immers door de Joden doodgeslagen, hoewel hij een 

buitengewoon rechtvaardig man was. (Eusebius 2.23.4-20) 

Josephus beschrijft de gevolgen van de opstand van de Joden tegen de Romeinen als een 

verschrikkelijke tijd. Ramp na ramp trof de Joden, nadat ze eerst Jezus hadden 

verworpen en daarna de gemeente van God hadden vervolgd. Er is er maar één die er 

belang bij heeft om de gemeente te vervolgen, en dat is satan. De Joden die dit zo vol 

overtuiging deden, zijn daarmee satans dienstknechten, zijn synagoge geworden.  

De kerk zou later op haar beurt ook dikwijls een kerk van satan blijken te zijn, door 

Joden te vermoorden en andersdenkende christenen op de brandstapel te zetten. 

De brief aan Smyrna spreekt als enige over de christenvervolgingen. In de volgende 

brieven worden deze niet meer genoemd. Wel wordt nog een enkele keer naar het 

lijden terugverwezen. Dat wat hier staat over het in de gevangeis werpen toont de 

geestelijke dimensie die achter een zichtbare gebeurtenis kan zitten. Als Jezus zegt dat 

het de duivel is, die sommigen in de gevangenis zal werpen, bedoelt hij niet dat de 

duivel dit in hoogst eigen persoon doet. De duivel heeft macht over autoriteiten. Hij kan 

hen gebruiken om mensen in de gevangenis te werpen. 

Een verdrukking van tien dagen (vers 10) 

De aanduiding ‘tien dagen’ slaat niet op een verdrukking van anderhalve week. Zelfs in 

de huidige informatiemaatschappij waarin de overheid alles over iedereen weet en vele 

technologische middelen heeft om groepen te kunnen opsporen en arresteren, zou zij de 

kerk in tien dagen niet veel schade kunnen aanrichten. 

Deze tien dagen staan hier voor een periode van tien jaar. Dit blijkt uit een tekst in het 

boek Daniël. Daniël heeft er zijn hart op gezet om inzicht te krijgen in de toekomst van 

zijn volk. Hij bidt daar ernstig voor en op een zeker moment krijgt hij daarover een 

visioen van God. De engel Gabriël vertelt hem daarin: 

24Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de 

overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen. (Daniël 9:24) 

De engel heeft het hier niet over een periode van een kleine anderhalf jaar. Elke week is 

geen periode van zeven dagen, maar van zeven jaar: 

25U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren 

en om Jeruzalem te herbouwen tot op (de) Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken 

en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in 

benauwde tijden. 26Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar 

het zal niet voor Hemzelf zijn. 
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Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde 

richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er 

oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. (Daniël 9:25-27) 

Hier wordt aangegeven wanneer Jezus gekruisigd zal worden. De tekst die daarna komt, 

lijkt, wat het aantal dagen betreft, op de tekst uit de brief aan Smyrna. 

27Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij 

slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester 

zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de 

verwoeste. (Daniël 9: 24-27) 

Hij zal het verbond voor velen gedurende één week versterken staat hier. Dit is niet 

positief bedoeld in de zin dat hij de Joden zal stimuleren om de dienst aan God te 

versterken. Andere vertalingen spreken over het zwaar maken van het verbond.  

Deze zeven jaar is de grote Verdrukking, die Johannes in Openbaring 6-19 ziet. Als een 

week zeven jaar duurt, is het aannemelijk dat de door Jezus genoemde verdrukking van 

tien dagen verwijst naar een periode van tien jaar. 

Er is inderdaad zo’n periode geweest. Dit was de heftigste vervolging die de kerk tot dan 

toe had meegemaakt. Het is nauwkeurig bekend wanneer deze begon: in de maand 

maart van het jaar 303, onder keizer Diocletianus. De vervolging zou duren tot het edict 

van Milaan, dat werd afgekondigd in februari 313.  

Eusebius heeft deze periode als volwassen man meegemaakt en hij schrijft hierover: 

Tot nu toe heb ik een overzicht gegeven van de mensen die elkaar in diverse plaatsen 

opvolgden; in mijn geschiedwerk heb ik daarmee de periode bestreken vanaf de geboorte 

van onze Heiland tot de tijd waarin de verwoesting van de kerk begon. (Eusebius 7.32.32) 

Hij schrijft over de tijd waarin de verwoesting van de kerk begon: 

Het begon in het negentiende jaar van Diocletianus’ regering (dit is het jaar 303), in de 

maand dystrus, die de Romeinen maart noemen; ten tijde dat het feest van het lijden van 

onze Heiland aanstaande was, werden overal keizerlijke edicten uitgebracht; er werd 

bevolen dat de kerken met de grond gelijk gemaakt moesten worden en dat de heilige 

Schriften door vuur vernietigd moesten worden; wie een eervolle positie bekleedde, 

moest gedegradeerd worden, net zoals dienaren, die in hun christelijke belijdenis bleven 

volharden, van hun vrijheid beroofd moesten worden. Dit decreet was nog maar het 

begin; kort daarna verschenen er andere edicten, waarin bevolen werd dat alle 

kerkelijke leiders overal in de boeien geslagen moesten worden en daarna gedwongen 

om te offeren, met welke middelen dan ook. Op dat moment waren er vele kerkelijke 

leiders bereid om moedig verschrikkelijke martelingen te ondergaan, aldus een 

toonbeeld gevend van machtige strijd. Maar de geestkracht van vele anderen raakte 

direct al verlamd van vrees; prompt bij de eerste aanval waren zij al uitgeschakeld. 

Maar elk van de anderen kreeg met allerlei soorten pijniging te maken: de een werd met 

geselslagen over heel zijn lichaam verminkt, de ander werd bewerkt met ondraaglijke 
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folterinstrumenten en schaafwerktuigen; sommigen kregen daardoor een verschrikkelijk 

levenseinde. (Eusebius 8.4) 

Pagina’s lang beschrijft Eusebius hoe de gevangenissen vol zaten met christenen. Het 

ruimtegebrek was er de oorzaak van dat de overheid criminelen moest vrijlaten om 

plaats voor hen te maken. Hij beschrijft hoe de rechters zich uitsloofden in het 

verzinnen van de meest wrede straffen, hoe mensen gefolterd, geroosterd en verbrand 

werden. Door beulen werden ogen uitgestoken en benen verbrijzeld. Het is haast niet 

voor te stellen wat voor sadistische gruwelijkheden verzonnen werden om christenen te 

martelen. Als ze geluk hadden, werden ze onthoofd. Maar zelfs dat ging zo bruut dat 

wat Eusebius hierover schrijft, haast ongeloofwaardig klinkt: 

Toen wij in die streken waren, zijn we er zelf getuigen van geweest dat er zeer velen op 

één dag de dood door onthoofding of door de verschrikking van het vuur ondergingen. 

Zo erg was het dat het moordwapen helemaal bot werd en in stukken brak; de beulen 

raakten zo uitgeput dat ze elkaar moesten aflossen. (Eusebius 8.9.4) 

Hij gaat verder: 

Er zijn nauwelijks woorden voor om goed te beschrijven hoe de toestand van het 

Romeinse Rijk was vóór men de oorlog tegen ons begon; in die tijd waren de keizers 

voortdurend vriendelijk tegen ons en vreedzaam gezind. Het rijk kende welvaart en 

voorspoed. 

Eusebius noemt de acties van de overheid een oorlog die tegen hen werd ontketend. 

Op het moment dat deze vervolgingen beginnen, zijn er vier keizers in het rijk. 

Eusebius schrijft hierover: 

Gedurende alle tien jaren dat de vervolging duurde, bleven de samenzweringen tegen 

elkaar en de oorlog tussen de vervolgers voortduren. (Eusebius 8.25.1) 

Na twee jaar wordt één van de vier rivaliserende keizers (Diocletianus) ziek en treedt hij 

af, waarop het rijk in tweeën wordt verdeeld. Na het sterven van keizer Constantinus 

komt zijn zoon met dezelfde naam aan de macht. Hij zou bekend worden als Constantijn 

de Grote. Constantijn heeft veel strijd te voeren met de overgebleven rivaal Maxentius. 

Terwijl het rijk zuchtte onder de burgeroorlog tussen de keizers, kwamen de Armeniërs 

in opstand. Zij waren een van de eerste volken die hun koning volgden, toen deze 

overging tot het christendom. Zij voelden er niet veel voor om zich als makke lammeren 

te laten afslachten door de waanzinnige keizers. En alsof dit alles nog niet erg genoeg 

was, brak er ook een pestepidemie en een hongersnood in het keizerrijk uit, met 

rampzalige gevolgen. Dit alles duurde precies tien jaar: ‘Gij zult een verdrukking hebben 

van tien dagen’. Vast staat dat de profetie over deze verdrukking al minimaal 

tweehonderd jaar op papier stond, toen deze jaren begonnen. 
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4. Wie luistert en overwint, hem zal ik geven (vers 11) 

11Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, 

zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. 

Ook het slot van de brief staat in het teken van het lijden dat zo kenmerkend is voor 

deze tijd: ‘Wie overwint, zal geenszins van de tweede dood schade lijden’. De tweede 

dood, die Jezus noemt, is de poel van vuur (Openbaring 20:14). Jezus zegt daarover dat die 

voor de satan en zijn engelen is bedoeld (Mattheüs 25:41-42). Deze dood is veel meer te 

vrezen dan het sterven na het leven op aarde. 

Als na deze tien jaar een einde komt aan de vervolgingen, sluit dit voor een belangrijk 

deel de tweede periode van de kerk af. Zij komt dan in een heel andere fase van haar 

bestaan, een fase waarvan de kenmerken in de volgende brief, die aan Pergamus, staan. 
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De derde periode: Pergamus 

Met Pergamus breekt de derde belangrijke periode voor de kerk aan.  

Pergamus begint na de ‘verdrukking van tien dagen’, waarmee Smyrna werd afgesloten. 

De gevolgen van de ontwikkelingen in het tijdperk dat we nu gaan betreden zijn enorm 

geweest. Ze hebben de Middeleeuwen gekenmerkt en de gevolgen ervan zijn 

wereldwijd zelfs nu nog merkbaar. 

 

Efeze en Smyrna hadden nog een zekere overeenkomst. De werken, de verdrukking en 

het lijden speelden in beide perioden een rol. Vanaf Pergamus wordt dit anders. Vanaf 

nu wordt er niet meer gesproken over de eerste werken, de eerste liefde of de boom des 

levens. Deze brief begint nog wel met twee complimenten, maar daarvan staat er één 

zelfs in de verleden tijd. Verder staat de brief vol geweld en afgoderij. Het gaat over het 

tweesnijdend zwaard, over de troon van satan, over de afgoderij rondom Bileam, de 

gehate werken van de Nikolaïeten en over een oorlog die Jezus komt voeren tegen de 

gemeente. 

12En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het 

tweesnijdende, scherpe zwaard heeft: 13Ik ken uw werken en weet waar u woont, 

namelijk waar de troon van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het 

geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, 

die gedood werd bij u, waar de satan woont. 

14Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden 

aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te 

leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. 15Zo hebt u er ook die 

zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik. 

16Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met 

het zwaard van Mijn mond. 

17Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie 

overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen 

geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem 

ontvangt. 

De belangrijkste punten in deze brief zijn: 

1. Pergamus (de naam) (vers 12) 

2. Schrijf aan… Dit zegt… (vers 12) 

3. De troon van satan (vers 13) 

4. Jullie houden vast aan mijn naam (vers 13) 

5. Bileam en de Nikolaïeten (vers 14-16) 

6. Wie overwint (vers 17) 
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1. Pergamus 
De naam Pergamus betekent hoogte of verheffing. De naam komt waarschijnlijk van een 

voor-Grieks woord dat verband hield met de hoogte waarop de stad als burcht lag. 

2. Schrijf aan… Dit zegt… (vers 12) 

12En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het 

tweesnijdende, scherpe zwaard heeft. 

Hij die het zwaard heeft (vers 12) 

Jezus legt er hier de nadruk op dat Hij ‘het zwaard’ heeft. Dit zwaard werd al bij de 

Zoon des Mensen gezien in het vorige hoofdstuk. Daar kwam het uit Zijn mond. Uit de 

Hebreeënbrief blijkt dat dit zwaard Gods Woord is: 

12Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend 

zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en 

merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12) 

Gods Woord is, wat het effect betreft, vergelijkbaar met een zwaard. Het confronteert 

mensen soms pijnlijk met het verschil tussen hun leven en hoe God dit zou willen zien. 

Het Woord van Jezus zal om een aantal redenen ernstig te lijden krijgen vanaf deze tijd. 

Jezus herinnert de gemeente eraan dat dit niet de bedoeling is. De kerk moet weten dat 

Zijn Woord de richtlijn is voor het leven. 

De Bijbel is Gods Woord. Het woord ‘Bijbel’ zelf komt van het Griekse biblia dat 

‘boeken’ betekent. Denk maar aan ons woord bibliotheek, een ‘bewaarplaats van 

boeken’. Dat woord past bijzonder goed bij Pergamus. De stad had, op Alexandrië in 

Egypte na, de grootste bibliotheek van de toenmalig bekende wereld. Hier waren 

tweehonderdduizend boekrollen in verzameld. Dat maakte Pergamus tot een belangrijk 

centrum van cultuur en wetenschap. Alexandrië zag de toenemende invloed van 

Pergamus met lede ogen aan en probeerde dit tegen te gaan met een papyrusembargo. 

Ze verboden Egyptische boeren hun papyrus te exporteren naar Pergamus. In Pergamus 

ontwikkelden ze toen perkament, schrijfmateriaal gemaakt van dierenhuiden en 

genoemd naar hun stad. 

 

Door het beeld van het zwaard te gebruiken, maakt Jezus de gemeente duidelijk dat Zijn 

Woord, de Bijbel, krachtiger is dan al die boeken van Pergamus. Gods ‘bibliotheek’ heeft 

die van Pergamus ook letterlijk overleefd. Er zijn maar weinig boeken uit de Oudheid 

bewaard gebleven. Jezus wil dat de gemeente zich laat inspireren door Zijn Boek. Dit 

zou, na de periode van Smyrna, snel minder worden. Gods Woord zou vanaf deze 

periode zwaar onder druk komen te staan en binnen niet al te lange tijd zelfs verboden 

worden. 
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Gods Woord vs de traditie 

De satan zou Gods Woord wegdrukken met het verschijnsel dat ‘traditie’ wordt 

genoemd. Uit het briefje aan Efeze bleek al dat de duivel de kerk heeft geprobeerd te 

bestrijden met dwaalleren (valse apostelen), zoals de ebonieten, de docetisten, de gnostiek 

en andere. Door deze situatie stelde de kerk zichzelf de vraag: Hoe kunnen we weten 

wie er gelijk heeft, als in een conflict beide partijen zich beroepen op de Schrift? 

Dit was en is geen klein probleem. Nog steeds wordt binnen de kerk over allerlei 

maatschappelijke en theologische zaken nogal verschillend gedacht. Op basis waarvan 

kunnen we toetsen wie gelijk heeft? Dit probleem is al zo oud als de Bijbel zelf. Op een 

zeker moment stelt een wetgeleerde Jezus een vraag om Hem klem te zetten: 

16Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 

Jezus zegt dan: 

Wat staat er in de Wet geschreven? Hoe leest u? (Lukas 10:16) 

Jezus vraagt hier twee dingen: wat staat er en hoe leest u? 

Een Russisch spreekwoord zegt: Wie wil, zoekt mogelijkheden, wie niet wil, zoekt 

argumenten. Als mensen niet willen geloven of doen wat in de Schrift staat, zoeken ze 

argumenten om zichzelf daarvoor te rechtvaardigen. De vraag is dus vrijwel altijd aan de 

Bijbellezer ‘hoe leest u?’ Stuwt ons hart de betekenis die de Bijbel voor ons heeft, of 

wordt het er door gevormd? Meestal voelt een ervaren Bijbellezer wel aan waar het 

wringt, als het eerste het geval is, maar het is niet altijd eenvoudig dit duidelijk te 

maken. De Bijbel is geen geïndexeerde verzameling maatschappelijke en theologische 

uitspraken. Dat probleem bestond in de dagen van Jezus, in de vroege kerk en nu nog. 

Toch is de Bijbel niet zo multi-interpretabel als sommigen willen doen denken. In veel 

gevallen creëert het menselijk hart de ruimte om onder de tekst vandaan te komen. Het 

is alleen lastig om dat te weerleggen. Er zijn verschillen van inzicht over hoe de Bijbel 

moet worden begrepen. Deze zijn doorgaans terug te voeren op verschillende 

referentiekaders, de uitgangspunten van de lezersgroepen. Deze kaders worden in onze 

tijd vaak bepaald door de theologische standpunten van de denominatie of kerk waaraan 

men verbonden is. Vaak gaan ze terug op het ontstaan of op de laatste grote 

ontwikkeling binnen een kerk. 

Afhankelijk van de historische en culturele verschillen zal er steeds een ander antwoord 

komen op Jezus’ vraag: ‘Hoe leest u?’ 

De invloed van een bepaalde uitlegtraditie.  

Een bepaalde (uitleg)traditie speelt een grote rol in ‘hoe’ en ‘wat’ de mensen lezen. Dat 

wisten de kerkleiders van de tweede eeuw ook. Kerkvader Ireneüs stelde dat de ‘regel 

van het geloof’ (regula fidei) door de apostolische kerk was bewaard en zijn weerslag had 

gekregen in de canonieke boeken van de Schrift. De kerk had volgens hem trouw 

hetzelfde evangelie gepredikt, vanaf de apostelen tot in zijn tijd. Zij stonden dus in de 
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traditie van Christus en de apostelen. De gnostici konden geen aanspraak maken op een 

dergelijke continuïteit met de vroege kerk. Zij hadden nieuwe ideeën ontwikkeld en 

noemden die ten onrechte ‘christelijk’. 

Volgens een andere kerkvader, Tertullianus, is de Schrift te begrijpen, als zij als één 

geheel wordt gelezen. Ketters konden de Bijbel min of meer laten zeggen wat zij wilden, 

omdat ze veel van wat in de Bijbel staat, buiten beschouwing lieten. Daarom was 

volgens Tertullianus de traditie van de kerk van groot belang. De traditie gaf aan hoe de 

Schrift was ontvangen en hoe de leer was doorgegeven. Athanasius deelde dit 

uitgangspunt. Hij veronderstelde dat Arius nooit tot zijn ideeën over Christus zou zijn 

gekomen, als hij trouw was gebleven aan de kerkelijke uitleg van de Schrift. Op deze 

manier bood ‘de traditie’ een antwoord op een probleem.  

Zo kon het gebeuren dat de traditie binnen de kerk een steeds belangrijkere rol ging 

spelen. Binnen de rooms-katholieke kerk en de oosters- en oriëntaals-orthodoxe kerk 

bestaan nu twee bronnen voor kennis van de waarheid: de Bijbel (het schriftelijke woord 

van God) en de apostolische traditie. Deze traditie binnen de Roomse kerk wordt 

gewaarborgd door de apostolische successie (overlevering of erfenis), Waar de Bijbel wordt 

gezien als het geschreven Woord van God, wordt de traditie beschouwd als het 

gesproken Woord van God. Men veronderstelt dat daarin ook openbaringen van God 

zijn opgenomen, die aan de apostelen medegedeeld zijn en niet door hen waren 

opgeschreven, maar wel zijn doorgegeven. Deze (apostolische) traditie werd tot de 

Reformatie even belangrijk en soms zelfs belangrijker dan de Schrift. Zo konden zaken 

als het vagevuur, het bidden tot overleden heiligen of de verering/aanbidding van Maria 

– zaken die geen basis in de Schrift hebben – toch kerkelijke gewoonten en 

leerstellingen worden. De zogenaamde onfeilbaarheid van de paus valt daar ook onder. 

De paus is niet onfeilbaar in alles wat hij zegt, maar in gevallen waarin de kerk een 

theologische knoop moest doorhakken, werd de paus als een profeet beschouwd, die 

Gods wil kon weten. Omdat zijn uitspraak in dat geval verondersteld werd van God te 

komen, was de paus dan onfeilbaar. 

De rol van de traditie in de Roomse kerk is voor protestanten niet te begrijpen. Het was 

de Reformatie die hier in één pennenstreek een streep door zette met haar uitgangspunt 

‘sola Scriptura’ (alleen de Schrift). Natuurlijk is het van cruciaal belang hoe je met dit 

uitgangspunt omgaat, maar de Schrift (het Zwaard van God) is inderdaad het enige 

betrouwbare referentiepunt. Jezus stelt Zich in de brief aan Pergamus voor met dit 

zwaard: ‘Dit zegt Hij die het scherpe tweesnijdende zwaard heeft’. Dit zwaard, Jezus’ 

Woord, is scherp. Nergens noemt Hij de traditie. Traditie kan goed zijn en helpen de 

Bijbel te begrijpen, maar haar gezag is onderworpen aan Gods Woord, dat komt uit de 

mond van Jezus en niet uit die van de paus. 

Gods Woord en de wijsbegeerte 

Er was nog een bedreiging voor de Schrift in de dagen van Pergamus. Al in de heel 

vroege kerk waren er apologeten (geloofsverdedigers) die aansluiting zochten bij de 
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wijsbegeerte van de Grieken om het evangelie acceptabel te maken voor hun cultuur. 

Zo sprak Justinus de Martelaar (100-165) over ‘logos spermatikos’: het uitgezaaide woord. 

Volgens hem waren in elke godsdienst zaadjes (sporen) van het Woord (Christus) te 

vinden. De apologeten wilden aantonen dat het evangelie op meerdere punten 

overeenkwam met het religieuze en filosofische gedachtegoed van de Grieken en 

Romeinen in die tijd. 

 

Deze poging is te begrijpen onder de druk van de vervolgingen, maar is niet zonder 

risico. De Griekse, Romeinse en andere afgodendiensten kennen wel zaken die 

herinneren aan de tijd voor en kort na de zondvloed. Deze zijn echter sterk vertroebeld 

en omringd door een veelheid van afgoden.  

Dit schuren tegen de religies van Grieken en Romeinen pakte daarom niet goed uit. 

Justinus en andere kerkvaders sloegen daarmee, wellicht onbewust, een brug tussen de 

Griekse filosofie en de Bijbelse manier van denken. Dit zou in de loop van de tijd steeds 

sterker worden. Met het oog hierop stelde Tertullianus (160-225) zijn beroemde 

retorische vraag: Wat heeft Athene met Jeruzalem te maken? Met andere woorden: Wat 

heeft filosofie met de Bijbel te maken? En toegepast op de tekst die we nu behandelen: 

Wat heeft de bibliotheek van Pergamus met de boeken van God te maken? 

 

In de geschiedenis van de theologie zouden er vele pogingen worden ondernomen om 

het Bijbelse denken te verbinden met Aristoteles en Plato. Maar dit gaat niet. Het is als 

het mengen van olie en water. Zolang de denkers blijven roeren, lijkt het één te 

worden, maar als ze ermee ophouden en er eens rustig naar kijken, zien ze hoe de olie 

van Gods Woord op het water van de wijsbegeerte gaat drijven. Gedurende de 

Middeleeuwen was de theologie vooral een bezigheid van de Scholastiek. Zij 

systematiseerden de theologie, waarbij ze vooral gebruikmaakten van wijsgerige 

principes uit het oude Griekenland. Maar voor een beter begrip van Gods wil, hadden ze 

zich alleen op de Schrift zelf, het scherpe zwaard van Jezus, moeten richten. 

Uiteindelijk zal dit zwaard het winnen van de filosofie. 

Gods Woord en de liturgie 

Wat ook afbreuk zou doen aan het belang van Gods Woord, is dat de kerk vanaf deze 

tijd steeds minder met de Bijbel bezig zou zijn en deze steeds dieper zou begraven onder 

een dikke laag symbolen en liturgie. De boodschap van Jezus aan de kerk van Pergamus 

is duidelijk: ‘Dit zegt Hij die het tweesnijdend zwaard heeft!’ Het klinkt als een 

dreigement aan hen die Gods Woord steeds meer zouden negeren. De kerk heeft Jezus’ 

waarschuwing niet serieus genomen. Het zou honderden jaren duren voor het zwaard in 

ere werd hersteld. 
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Het zwaard als politiek wapen 

Het zwaard is in de Bijbel natuurlijk ook gewoon een strijdwapen. De in 1976 overleden 

Chinese dictator Mao Zedong was bekend om zijn Rode Boekje met vierhonderd-

zevenentwintig citaten van hem, die het volk moest kennen. Het vijfentachtigste citaat 

luidt: ‘Elk lid van de Communistische Partij moet deze waarheid begrijpen: Uit de loop 

van het geweer komt politieke macht.’ Zedong was een wreed dictator, maar hij had op 

dit punt geen ongelijk. Wapens bepalen in belangrijke mate de loop van de geschiedenis. 

In de tijd van Pergamus waren er nog geen geweren. Toen stond het zwaard voor 

politieke macht. Paulus zegt hierover: 

3Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, 

maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, 

doe het goede en u zult er lof van ontvangen. 4Zij is immers Gods dienares, u ten goede. 

Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is 

namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. (Romeinen 

13:3-4) 

Het is de overheid die het zwaard draagt, zegt Paulus. Dit zwaard heeft zij nodig om de 

orde te handhaven en haar burgers te beschermen. Burgers hoeven, als de overheid goed 

functioneert, geen wapens te dragen. 

 

Pergamus gaat in de hierna beschreven periode een relatie aan met de overheid, die, 

zoals Paulus beschrijft, het zwaard draagt. Als Jezus duidelijk maakt dat het zwaard uit 

Zijn mond komt, bedoelt Hij niet alleen dat Hij wil dat de gemeente naar Hem luistert. 

Met dit beeld benadrukt Hij ook dat Hij de ‘overheid’ van de kerk is. Jezus is het hoogste 

gezag en als het nodig is, zal Hij zijn macht op aarde laten gelden. Dat Jezus het gezag in 

de kerk toekomt, komt ook tot uitdrukking met het beeld van de troon van satan. 

3. De troon van satan (vers 13) 

13Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U 

houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de 

dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont. 

De troon van satan (vers 13) 

Jezus beschreef zichzelf als Hij die het zwaard heeft. Het zwaard betekent Gods Woord 

en wetgeving, maar heeft ook met politiek te maken. Het staat voor het leger. En de 

controle over het leger komt vanaf de troon. 

In de kerk draait het om het zwaard dat uit de mond van Christus komt, het koninkrijk 

van de hemel en de troon van God. Wat maakt het dan voor verschil dat de troon van 

satan in Pergamus staat? Wie interesseert zich daarvoor? Voor de gemeente maakt het 

toch niet uit waar de tegenstander van God zijn troon heeft? Jezus moet er een 
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bedoeling mee gehad hebben om dit juist in de brief aan deze kerk te benadrukken. Wat 

is de betekenis van de troon van satan in deze profetie? 

Er wordt in dit vers twee keer gezegd dat de gemeente daar woont, waar de troon van 

satan is. De troon van een koning staat in de troonzaal van zijn paleis, de troon van een 

god in het heiligdom van zijn tempel. Daarover zegt Jezus: 

21Wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij Hem Die daarin woont. (Mattheüs 

23:21) 

Paulus vult dat beeld aan, als hij schrijft: 

16Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? (1 Korintiërs 

3:16) 

Ook afgoden werden verondersteld in hun tempel te wonen. Hierover staat in Jesaja: 

10Wie zijn zij, die een god maken en beelden gieten, die geen nut doen? (…) De 

timmerman (…) maakt het naar de gedaante van een man, als een mooi beeld van een 

mens, om in een tempel te wonen. (Jesaja 44:10-13) 

De troon van God, maar ook van een afgod, is zijn tempel. Dat is de plaats waar goden 

wonen. Dat is de plaats waar zij worden aanbeden. 

In Pergamus was veel aandacht voor afgoden. Er stonden veel tempels en dus veel 

tronen van goden in Pergamus. Afgoden zijn, wat hun kenmerken en veronderstelde 

werkzaamheden betreft, niet-bestaande, door mensen verzonnen goden. Maar 

daarachter zitten echter vaak boze geesten. Paulus schrijft hierover: 

20Integendeel, (ik wil hiermee zeggen) dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en 

niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. 21Gij kunt 

niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel 

des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. (1 Korintiërs 10:20-21) 

In Pergamus stonden tempels van Zeus, Dionysus, Athene, Augustus, Roma en 

Aesculapius, maar nergens een tempel gewijd aan Lucifer: satan. Toch zegt Jezus dat de 

troon van satan er stond. Bedoelde Hij daarmee de tempel van een specifieke afgod? 

Er stonden twee tempels in Pergamus die het meest in aanmerking komen als tempel 

voor satan. Dit waren de tempel van Zeus en die van Aesculapius. Zeus was de hoogste 

god van de Grieken. Voor hem stond een groot altaar in de stad. Zoals de satan de 

hoogste macht is in de geestelijke wereld die zich tegen God keert, zo was Zeus de 

hoogste god in het Griekse pantheon.  

 

Aesculapius was weliswaar niet de hoogste god, maar hij werd afgebeeld met een slang 

die zich om een stok of tak wikkelde. Deze afbeelding herinnert aan de slang bij de 

boom van kennis van goed en kwaad: de satan. 

Er is weinig onschuldigs aan deze mythologische goden van het oude Griekenland. De 

verhalen, namen en kenmerken van Zeus en zijn familie mogen dan zijn verzonnen, in 
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werkelijkheid lieten demonen zich via deze ‘goden’ vereren. Vele volgelingen van Jezus 

zijn als martelaar gestorven, omdat ze niet aan hen wilden offeren. 

 

Toch waarschuwt Jezus de gemeente niet voor de troon van Aesculapius of Zeus. Er 

stonden veel tempels van Zeus en Aesculapius in het Romeinse Rijk, waarschijnlijk ook 

in één of meer van de zes andere zes steden waar Jezus een briefje naar stuurt. Nee, er is 

hier iets anders aan de hand. 

 

Wat is het rijk van satan en waar staat zijn troon? In het verhaal over de verzoeking van 

Jezus in de woestijn neemt satan Jezus op een zeker moment mee naar een hoge berg en 

toont Hem alle koninkrijken van de aarde. Hij zegt dan: 

8Dit alles zal ik geven indien U zich neerwerpt en mij aanbidt. (Mattheüs 4:8) 

Dat de duivel claimt Jezus deze koninkrijken te kunnen geven, is wel arrogant, maar 

niet helemaal onwaar. Jezus Zelf noemt de duivel de overste van deze wereld (Johannes 

14:30). Ook Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente in Efeze: 

2U die dood was door de overtredingen en de zonden, 2waarin u voorheen gewandeld 

hebt, overeenkomstig (…) de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de 

geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. (Efeze 2:2) 

De ‘aanvoerder van de macht in de lucht’ is satan. Hij heeft de hoogste positie in ‘de 

lucht’. Satan is de geestelijke machthebber achter de politieke machten op aarde en kan 

(tot op zekere hoogte) zijn troon aanbieden aan wie hem het beste uitkomt. Aangezien hij 

zelf de hoogste positie in zijn rijk heeft, zal hij zich vooral bezighouden met het grootste 

machtscentrum op aarde. Dat machtscentrum was in die dagen het Romeinse Rijk. Dat 

wordt ook bevestigd door het feit dat Pergamus een belangrijk Romeins 

bestuurscentrum was. 

Noot 

Het is niet zo dat satan door de eeuwen heen altijd de baas is in het machtigste rijk op aarde. 

Hij zit niet achter alles wat in deze landen op regeringsniveau gebeurd is, vroeger in het 

Romeinse Rijk of nu in Amerika, Rusland of China. Dat zou hem wel erg veel eer geven. 

God zegt tegen Daniël (4:32) dat Hij het is die de macht heeft over het koningschap van de 

mensen. Hoewel God de macht heeft over deze koningschappen, blijkt dat er achter die 

koningschappen echter ook vorsten van de duisternis een rol te spelen (Daniël 10:13). Geen 

enkele regering bestaat slechts uit stromannen van de duisternis. Het is wel zo dat satan, 

zeker in de meer heidense culturen, grote macht heeft gehad, vooral via de sterkste landen. 

Dit komt ook tot uitdrukking in de zeven koppen en tien diademen van het beest, dat 

Johannes in hoofdstuk 13 ziet. 

Het is aannemelijk dat Jezus met het beeld van de troon van satan naar het Romeinse 

Rijk verwijst. Het gevaar voor de kerk kwam in de tijd van Pergamus niet meer van de 

keizers en hun vervolgingen. Nee, de kerk zou de troon van satan als een paard van 
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Troje juichend binnen de eigen muren brengen. Deze gebeurtenis werd bijna de 

ondergang van de kerk. 

4. Jullie houden vast aan mijn naam (vers 13) 
Jezus roemt de gemeente, omdat ze vasthoudt aan Zijn naam. De naam van Christus was 

de lakmoesproef tijdens de vervolgingen. Kenmerkend voor de martelaren was dat ze 

Jezus’ naam niet verloochenden in de arena. Eusebius beschrijft het volgende voorval. 

Het betreft het doodvonnis van Sanctus, een diaken in de gemeente te Vienne: 

Sanctus zelf kon alle martelingen die men voor hem uitdacht, weerstaan op een manier 

die alle menselijke maat te boven ging. De boosaardige lieden hoopten hem door 

voortdurende zware pijniging uitspraken te ontlokken, die hij niet moest doen. Maar zo 

krachtig wist hij ze te weerstaan, dat hij niet eens zijn naam noemde, of zijn volk, of de 

plaats waar hij vandaan kwam; of hij slaaf was of vrije, niets daarover. 

Op elke vraag die ze hem stelden, zei hij in de taal van de Romeinen: ‘Ik ben een 

christen.’ Dus in plaats van zijn naam, zijn stad, zijn afkomst of wat ook, beleed hij 

alleen dat ene; niets anders hoorden de heidenen uit zijn mond. (Eusebius 5.1.20) 

‘Ik ben een christen’, was het credo van Sanctus. Justinus de Martelaar richtte zich tot 

keizer Antonius Pius en diens zonen om zich te beklagen over de onrechtvaardigheid 

dat christenen geen eerlijk proces kregen. Dat zij slechts werden veroordeeld ‘om 

Christus’ naam’. ‘Ik hoor bij Christus. Ik hou vast, koste wat het kost, aan deze naam.’ 

Dat was de boodschap van Sanctus. 

Christus roemt de gemeente, als Hij zegt: ‘U houdt vast aan mijn naam, zelfs toen jullie 

omwille van mijn naam vervolgd werden. En Jezus heeft het niet alleen over Zijn naam, 

maar ook over het geloof in die naam. 

 

Jullie hebben het geloof in Mij niet verloochend (vers 13) 
De tijd van Pergamus was een turbulente periode voor de kerk. In het jaar 325 werd het 

eerste grote kerkelijke concilie te Nicea georganiseerd om een theologisch probleem op 

te lossen. Dit probleem was ontstaan door Arius. 

Arius had gezegd dat Jezus een hoog schepsel was, maar niet gelijkstond aan de Vader. 

De kerk was er tot dan toe altijd van uitgegaan dat Jezus God was. De opvatting van 

Arius gaf geen kleine beroering op het kerkelijk erf. Vooral kerkvader Athanasius is 

bekend geworden als Arius’ grootste opponent. Eén van zijn argumenten was, dat als 

Jezus niet gelijk zou zijn aan de Vader, gelovigen niet door God, maar door een schepsel 

gered waren. Zij waren dan niet Gods eigendom, maar dat van een schepsel. 

Tegen mensen als Arius zegt Jezus dat Hij de gemeente roemt, omdat ze het geloof in 

Hem niet heeft verloochend. De Bijbel roept mensen op om in God te geloven. Het 

wordt hun streng verboden om geloofsvertrouwen op een schepsel te richten. Als Jezus 

hier zegt dat de gemeente in Hem moet geloven, maakt dit nogmaals duidelijk dat Jezus 
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God is. Hij is van hetzelfde wezen – en niet slechts een vergelijkbaar wezen – als de 

Vader (of in de Griekse termen: wel homo-ousios en niet homoi-ousios). 

Antipas (vers 13) 

De mensen die volhard hebben, worden ook geroemd, omdat ze trouw waren rondom 

de dood van Antipas. Volgens sommigen zou Antipas de opvolger zijn geweest van de 

‘geliefde Gaius’, die Johannes in zijn derde brief noemt. Hij zou op hoge leeftijd zijn 

gedood tijdens een oproer, dat geleid werd door de priesters van Aesculapius. Volgens 

de overlevering is Antipas verbrand in een koperen stier. 

 

Wat opvalt, is dat Jezus hier niet Antipas roemt, om zijn moed tijdens zijn marteldood, 

maar de gemeente. Jezus zal de gemeente echter niet geroemd hebben vanwege haar 

moed bij het martelaarschap van slechts één man. Er waren immers velen geweest, die 

dit lot ondergingen. Er is dan ook meer aan de hand. 

De naam Antipas is een verkorte vorm van Antipater, dat zoiets als ‘evenbeeld van de 

vader’ betekent. Nu is er maar één hét ‘evenbeeld van de Vader’ – met een hoofdletter V 

dus  – en dat is Christus. Was het lijden van de gemeente niet vooral ook (een deel van) 

het lijden van Christus zelf? Paulus schrijft over zijn eigen lijden: 

24Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat 

ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam. 
(Kolossenzen 1:24) 

De ‘verdrukkingen van Christus’ zijn niet afgerond aan het kruis. Die gaan door in ‘Zijn 

lichaam’, dat is de gemeente. Antipas is dan de personificatie van de gemeente, die lijdt 

omwille van het geloof. Het is opmerkelijk dat Jezus hier niet, zoals in de vorige brief, 

de martelaren roemt. Hij roemt de overlevenden. Zij waren het die de martelaren 

bijstonden, dikwijls met gevaar voor eigen leven, zonder hun geloof te verloochenen.  

Van de jonge Origenes schrijft Eusebius: 

Origenes was bijna achttien jaar toen hij de school voor catechese ging leiden; tijdens de 

vervolgingen onder Aquila, de stadhouder van Alexandrië, bleek dat van groot belang. 

Want wegens zijn hartelijke en bemoedigende houding jegens de martelaren, of hij ze 

nu kende of niet, werd hij bij de aanhangers van het geloof erg bekend. Hij bezocht de 

martelaren in de gevangenis en vergezelde ze tot hun laatste ondervraging door het 

gerecht; maar daar bleef het niet bij: zelfs als de heilige martelaren werden weggebracht 

om te sterven bleef hij bij hen, onverschrokken en niet beducht voor het dreigende 

gevaar. Omdat hij zo dapper voortging en de broeders vrijmoedig groette met een kus, 

begon de woedende menigte daarom hem bijna met stenen te gooien. Als hierbij Gods 

ondersteunende hand hem niet had geholpen, waardoor hij op wonderlijke wijze 

ontkwam, zouden ze hem gedood hebben. (Eusebius 6.3.3-14) 

Dat christenen in andere kerken ook niet veilig op een afstand bleven tijdens 

vervolgingen, blijkt uit de gebeurtenissen in Vienne, een stad aan de Rhône, net ten 
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zuiden van Lyon. Daar waren omstreeks 179 ernstige vervolgingen. Hier zijn 

uitgebreide verslagen van. Eusebius neemt één van deze verslagen over in zijn boek over 

de kerkgeschiedenis: 

Op de laatste dag van de gladiatorenoptredens werd ook Blandina weer tevoorschijn 

gehaald, samen met een ongeveer vijftien jaar oude jongen, Ponticus geheten. Men had 

hen overigens dagelijks daarheen gesleept om hun de foltering van de anderen te laten 

zien. Met geweld probeerde men hen te laten zweren bij hun eigen heidense afgoden. 

Maar het tweetal hield stand en minachtte hen (…). 

Daarom lieten ze de twee allerlei pijnigingen ondergaan en werkten de hele serie 

martelingen af om ze toch maar te laten zweren aan de afgoden; maar dat lukte niet. De 

heidenen konden zien dat Ponticus aangespoord en versterkt werd door zijn zuster 

(Blandina) in het geloof, die hem telkens bemoedigde, tot hij de geest gaf. 

Als Blandina na mogelijk nog wredere martelingen zelf ook sterft, werpen de beulen 

hun lijken in een kerker. 

Nacht en dag zagen ze nauwgezet erop toe dat wij niet iemand konden begraven. Wat de 

wilde dieren in hun zwelgpartij nog niet hadden verslonden of wat het vuur bij de 

verbranding had overgelaten, verscheurde en verkoolde ledenmaten, dat stelden ze 

allemaal ten toon (…). De heidenen reageerden verschillend, maar onze gevoelens 

waren die van diepe rouw, omdat het onmogelijk was de lichamen ter aarde te bestellen. 

’s Nachts kregen we daartoe geen gelegenheid en het lukte niet om ze met geld over te 

halen. Ook smeekbeden hielpen niet. (Eusebius 5.1.53-61) 

Deze gruwelijke geschiedenis toont de moed van de christenen, die met gevaar voor 

eigen leven de verminkte lichamen van martelaren in bezit probeerden te krijgen om ze 

te kunnen begraven. Ze probeerden de lichamen te stelen, te kopen of met smeekbeden 

mee te krijgen. 

Dit alles maakt duidelijk dat het niet aannemelijk is dat Jezus de gemeente van 

Pergamus roemt, omdat ze hun geloof niet hadden verloochend bij de dood van ‘slechts’ 

één man. De gemeente heeft veel meer gedaan dan dit. Jezus roemt hier al Zijn kinderen 

die in die gruwelijke tijd van vervolgingen hun broeders en zusters in de arena en 

gevangenissen dapper bijstonden. 

Verleden tijd 

Toch valt het niet te negeren dat de woorden van Jezus over Antipas in de verleden tijd 

staan. Jezus spreekt over de dagen van Antipas. Deze dagen zijn voorbij. De tijd van de 

grote christenvervolgingen lagen in het verleden. De ‘verdrukking van tien dagen’ van 

Smyrna is achter de rug. De gemeente houdt nog vast aan Jezus’ naam, maar de ‘strijd 

van Antipas’ is een herinnering geworden. 

Er wordt in de eerstvolgende brieven ook niet meer over vervolging gesproken. Pas in 

de brief aan Filadelfia vinden we weer tekenen van vervolging. Historisch gezien zijn er 
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nooit zo veel christenen om hun geloof vervolgd, als in de tijd van Filadelfia. En ook na 

Filadelfia zal nog een tijd van grote vervolgingen komen, voor hen die Jezus volgen. 

Daarover lezen we in Openbaring 7. Die groep is dan echter niet meer dezelfde als de 

gemeente. De tien dagen van ‘Smyrna’ zullen gruwelijk worden herhaald tijdens de 

‘zeven dagen’ van de grote Verdrukking. 

Na de ‘Pergamus-periode’ zijn er weliswaar nog veel christenen vervolgd om hun geloof, 

maar deze vervolging heeft een ander karakter. Tijdens de Reformatie heeft de 

protestantse kerk afschuwelijk te lijden gehad van de katholieke kerk. En de 

wederdopers hebben toen van zowel de protestantse als de katholieke kerk veel te lijden 

gehad. Nog niet zo lang geleden werden vele christenen vervolgd door communistische 

regimes. En nu heeft de kerk veel te lijden onder de extremistische islam en fanatieke 

hindoes en boeddhisten. Maar na de negentiende en begin twintigste eeuw is de kerk 

wereldwijd zo verspreid dat er niet meer gesproken kan worden over het lijden van de 

kerk in zijn geheel. 

Het lijden van de hele kerk, zoals dat in de ‘Smyrna-periode’ gebeurde, is echter in deze 

brief verleden tijd. Satan heeft zijn strategie veranderd. 

5. Bileam & de Nikolaïeten (vers 14-16) 

14Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden 

aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te 

leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. 15Zo hebt u er ook die 

zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik. Bekeer u. En zo niet, dan 

kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond. 

Jezus heeft twee verwijten aan de gemeente te Pergamus: dat sommige leden zich 

houden aan de leer van Bileam en die van de Nikolaïeten. De brief bevat echter geen 

aanwijzingen in welke richting we bij deze twee leren moeten denken. Uit het Oude 

Testament weten we wel wie Bileam was en wat hij heeft geleerd. Maar over de 

Nikolaïeten wordt nergens in de Bijbel iets gezegd. Zelfs in de kerkgeschiedenis vinden 

we hen verder niet. 

 

Wat de leer van Bileam betreft, leggen veel uitleggers een verband met Izebel, die in de 

volgende brief (Thyatira) aan de orde komt. Van beiden wordt gezegd dat ze iets met 

afgodenoffers hebben. Sommige commentaren halen hier ook de Nikolaïeten bij. In de 

meeste gevallen wordt ook een verband met seksuele losbandigheid gelegd, 

waarschijnlijk omdat in beide gevallen over hoererij wordt gesproken. Hoe groot waren 

de gevaren van afgodenoffers en hoererij voor de kerk? 

 

Op het gebied van de seksuele moraal leidt normloosheid makkelijk tot overspel, wat 

een ander woord is voor hoererij. Het lijkt wel alsof de duivel met dit onderwerp een 

troef heeft. Hij probeert iedereen ervan te overtuigen geen christen te worden, omdat je 

dan nooit meer plezier aan seks (of aan andere leuke dingen) zou mogen hebben. 
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Veel mensen die, ondanks dit dreigement, toch christen zijn geworden, lijken dezelfde 

boodschap te koesteren. De jonge kerk was haast geobsedeerd door maagden. Het idee 

bestond dat seksuele onthouding en sterven als maagd de grootste geestelijke verdienste 

was die je maar kon bedenken. En dat gold zeker voor vrouwen. Dit idee komt terug in 

dogma’s rond Maria. Over haar koesterde men de absurde gedachte dat ze zelfs tijdens 

en na haar bevalling van Jezus maagd was gebleven. Nu hadden gelovigen in die tijd wel 

meer vreemde ideeën rondom de schaamstreek. Zo werd het idee dat Jezus naar het 

toilet zou zijn gegaan, door sommigen als iets walgelijks beschouwd en daarom ontkend. 

 

De jonge kerk had het in elk geval niet nodig dat Jezus haar op het hart zou drukken dat 

Izebel fout was, omdat zij mensen zou verleiden naar publieke vrouwen te gaan of hen 

zou aansporen tot buitenechtelijke seks. 

Hoe zat het dan met het brengen van afgodenoffers? Ook dit was nauwelijks een 

probleem in de jonge kerk. Het brengen van offers aan afgoden stond voor christenen in 

de tijd van Johannes gelijk aan het verloochenen van hun geloof. De jonge kerk had een 

sterk zelfregulerend vermogen op dit punt. Het was ten tijde van de vervolgingen zelfs 

dé test voor christenen: wel of niet aan afgoden offeren. En iedereen in de kerk wist dat. 

De kern van het conflict met de overheid lag in het feit dat christenen niet wilden 

offeren aan de keizer en de goden van het keizerrijk. Romeinen vonden het op zich niet 

erg dat christenen in Jezus geloofden en Hem wilden eren; men mocht geloven wat men 

wilde, zolang men ook maar aan de goden van het keizerrijk offerde. Alleen de Joden 

waren hiervan vrijgesteld. Maar een Romein die, omdat hij christen was, niet (meer) 

voor de keizer offerde, was onbestaanbaar. Dit leidde tot grote problemen. 

Christenen deden voor hun standpunt geen beroep op onze tekst uit de Openbaring, 

maar op de Thora, waar staat: 

15Vervloekt is de man die een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor de 

HEERE, het werk van de handen van een vakman, en dat op een verborgen plaats 

neerzet! (Deuteronomium 27:15) 

Offeren voor een beeld was voor christenen onmogelijk. Het is daarom buitengewoon 

onwaarschijnlijk dat Jezus hier de gemeente in Pergamus – en straks die in Thyatira – op 

het hart wil drukken dat ze dit niet mogen doen. Dat wisten ze echt wel. En als iemand 

het zou vergeten, werd hij er vast aan herinnerd, doordat een medegelovige hem wees 

op de martelaren, die hun leven gegeven hadden, omdat ze weigerden aan afgoden te 

offeren. 

Er was in die tijd ook geen invloedrijke sekte die de kerk tot het dienen van afgoden 

heeft aangezet. Er waren wel sekten binnen de jonge kerk, maar die hadden meestal een 

dwaalleer rond de Thora, de besnijdenis en vooral de persoon van Jezus. Er waren maar 

weinigen die opriepen om te offeren aan afgoden. Kortom, dit is nooit een groot 

probleem geweest binnen de kerk. Ook ten aanzien van het eten van vlees dat aan 

afgoden was geofferd, zegt Paulus dat dit op zich geen probleem is. De context van deze 

opmerking is dat aan afgoden geofferd vlees gewoon op de markt te koop was. Het was 
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aan de buitenkant niet te zien of het bij de slager of in een tempel was geslacht. ‘Maak 

daar maar geen probleem van,’ lijkt Paulus te zeggen, ‘want “occult vlees” bestaat niet.’ 

(1 Korintiërs 8). 

 

Waarom zegt Jezus dan dat de gemeente wordt verleid om afgodenoffers te eten en te 

hoereren? Over wat voor offers gaat het hier? Nogmaals, de kerk zal niet deelgenomen 

hebben aan daadwerkelijke offerplechtigheden. Sterker nog, door de invloed van de 

kerk zouden deze binnen het Romeinse Rijk weldra stoppen. Het moet hier dus om iets 

anders gaan. 

Wat afgodendienst betreft, hebben Izebel en Bileam beiden een rol gespeeld in de 

geschiedenis van Israël, zij het elk een andere rol. Bileam had, zo zullen we direct zien, 

offers van buitenaf aangeboden om Israël daarmee te verleiden. Izebel haalde, als vrouw 

van de Israëlische koning Achab, de afgoderij het land binnen. Beiden deden een poging 

om de dienst aan Jahweh uit te doven, maar Izebel en Bileam zijn niet uitwisselbaar. 

 

Wie was Bileam?  
Bileam was een profeet uit Mesopotamië, in de tijd dat Israël door de woestijn van 

Egypte naar Kanaän trok. Hoewel hij geen Jood was, wist hij wie Jahweh was. Hij komt 

in conflict met het volk Israël als dit door Moab wil trekken. 

De woestijn waar Israël doorheen moest, bestond niet alleen uit zandduinen. Het volk 

trok ook door bergachtige gebieden en kwam, zeker aan het einde van de reis, door 

streken waar andere volken woonden. Jozua (2:9-11) schrijft dat deze volken erg 

zenuwachtig waren geworden, door verhalen over de wonderen die God voor Israël had 

gedaan. Balak, de koning van Moab, zag de mensenmassa op zich afkomen en wilde 

Israël geen doorgang verlenen. Ook durfde hij niet de strijd met hen aan te gaan, omdat 

hij had gehoord, hoe slecht dit voor anderen was afgelopen. Egypte was een ravage. Het 

volk van Amalek was verpletterend verslagen. En ook de Amorieten waren vernietigd. 

 

Elk volk had in die tijd zijn eigen goden en Balak probeerde Israël te overwinnen door 

te stoken in de relatie tussen Israël en Jahweh, Israëls God. Balak wilde Israël 

vervloeken, want – zo meende Balak – de God van Israël zou niets te maken willen 

hebben met een vervloekt volk. Om deze vloek te realiseren schakelde hij de ‘magiër’ 

Bileam in. Maar om te voorkomen dat Bileam zich voor het karretje van Balak zou laten 

spannen, droeg God hem op deze vloek niet uit te spreken. De Bijbel beschrijft de 

geschiedenis in Numeri 22-31. Hieronder een verkorte versie: 

1Daarna braken de Israëlieten op en sloegen hun kamp op in de vlakten van Moab, aan 

deze zijde van de Jordaan, ter hoogte van Jericho. 2Balak, de zoon van Zippor, zag alles 

wat Israël met de Amorieten gedaan had. 3Daarom was Moab zeer bevreesd voor dit 

volk, want het was talrijk. 

4Toen zei Moab tegen de oudsten van Midian: Nu zal deze menigte alles wat rondom ons 

is, afgrazen, zoals een rund het groen van het veld afgraast. 
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Balak, de zoon van Zippor, was in die tijd koning van Moab. 5Hij stuurde boden naar 

Bileam, de zoon van Beor, in Pethor, aan de rivier de Eufraat, in het land van zijn 

volksgenoten, om hem bij zich te laten roepen: Zie, er is een volk uit Egypte getrokken; 

het heeft het oppervlak van het land bedekt, en het blijft recht tegenover mij liggen. 6Nu 

dan, kom toch, vervloek dit volk voor mij, want het is machtiger dan ik. Misschien kan 

ik het verslaan en kan ik het uit het land verdrijven, want ik weet: wie u zegent, is 

gezegend, en wie u vervloekt, is vervloekt. 

7Toen gingen de oudsten van Moab en de oudsten van Midian op weg, en zij hadden het 

waarzeggersloon in hun hand. En zij kwamen bij Bileam en spraken tot hem de woorden 

van Balak. 8Toen zei hij tegen hen: Overnacht hier deze nacht en ik zal verslag aan u 

uitbrengen zoals de HEERE tot mij spreken zal. Toen bleven de vorsten van Moab bij 

Bileam. 9En God kwam tot Bileam en zei: Wie zijn die mannen die bij u zijn? 10Toen zei 

Bileam tegen God: Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, heeft hen naar mij 

toe gestuurd met het verzoek: 11Zie, het volk dat uit Egypte getrokken is, heeft het 

oppervlak van het land bedekt. Kom nu, vervloek het voor mij. Misschien kan ik ertegen 

strijden en het verdrijven. 12Toen zei God tegen Bileam: U mag niet met hen meegaan, u 

mag dat volk niet vervloeken, want het is gezegend.’ 13De volgende morgen stond Bileam 

op en zei tegen de vorsten van Balak: Ga naar uw land, want de HEERE weigert mij toe 

te laten met u mee te gaan. 14Toen stonden de vorsten van Moab op en kwamen terug bij 

Balak. 

Als Balak een beetje verstandiger zou zijn geweest en het hierbij had gelaten, was er 

niets gebeurd. Israël had geen plannen om Moab in te nemen. Het wilde alleen door 

hun land trekken en zelfs een vergoeding betalen voor de schade die dit mogelijk zou 

veroorzaken: 

Maar Balak ging door met het sturen van vorsten, meer en aanzienlijker dan de eerste. 
16Die kwamen bij Bileam en zeiden tegen hem: Dit zegt Balak, de zoon van Zippor: Laat 

u er toch niet van weerhouden naar mij toe te komen. 17Ja, ik zal u met grote eer 

overladen, en alles wat u tegen mij zegt, zal ik doen. Maar kom toch, vervloek dit volk 

voor mij! 18Toen antwoordde Bileam en zei tegen de dienaren van Balak: Al zou Balak 

mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik ben niet in staat het bevel van de HEERE, mijn 

God, te overtreden om iets te doen, klein of groot. 19Nu dan, blijft u toch ook deze nacht 

hier, opdat ik weet wat de HEERE verder tot mij spreken zal. 20God kwam ’s nachts tot 

Bileam en zei tegen hem: ‘Kwamen die mannen soms om u te ontbieden? Sta op, ga met 

hen mee, maar u mag alleen dat doen, wat Ik tot u spreken zal.’ 21De volgende morgen 

stond Bileam op, zadelde zijn ezelin en ging met de vorsten van Moab mee. 

Uiteindelijk komt Bileam bij zijn opdrachtgever en deelt hem zijn voorwaarden mee: 

38Toen zei Bileam tegen Balak: Zie, ik ben nu naar u toe gekomen; zal ik nu echter ook 

maar iets kunnen spreken? Het woord dat God mij in de mond legt, zal ik spreken. 
39Bileam ging met Balak mee, en zij kwamen in Kirjath-Huzoth. 40Toen slachtte Balak 

runderen en schapen, en hij stuurde ervan naar Bileam en naar de vorsten die bij hem 
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waren. 41De volgende morgen gebeurde het dat Balak Bileam meenam en hem op de 

Baälshoogten liet klimmen, zodat hij vandaar het uiterste deel van het volk kon zien. 

(Hfst. 23) 1Bileam zei tegen Balak: Bouw hier voor mij zeven altaren en bereid hier voor mij 

zeven jonge stieren en zeven rammen. 2Balak deed zoals Bileam gesproken had, en Balak 

en Bileam offerden een jonge stier en een ram, op elk altaar. 3Toen zei Bileam tegen 

Balak: Ga bij uw brandoffer staan. Ik zal weggaan, misschien zal de HEERE mij 

tegemoetkomen, en wat Hij mij tonen zal, zal ik u bekendmaken. Toen ging hij naar een 

kale hoogte. 4God ontmoette Bileam en die zei tegen Hem: Zeven altaren heb ik 

opgesteld en ik heb op elk altaar een jonge stier en een ram geofferd. 5Toen legde de 

HEERE het woord in de mond van Bileam, en zei: Keer terug naar Balak, en aldus moet 

u spreken. 6En hij keerde naar hem terug en zie, hij stond bij zijn brandoffer, hij en al de 

vorsten van Moab. 7Toen hief hij zijn spreuk aan en zei: Uit Syrië heeft Balak, de koning 

van Moab, mij laten halen, vanuit het bergland van het oosten: Kom, vervloek mij Jakob, 

kom, verwens Israël! 8Hoe kan ik vervloeken wie God niet vervloekt, hoe kan ik 

verwensen wie God niet verwenst? 

Vervolgens zegende Bileam het volk Israël. Balak was daar op zijn zachtst gezegd niet 

gelukkig mee, maar toch bleef hij het proberen: 

11Toen zei Balak tegen Bileam: Wat doet u mij nu aan? Ik heb u hierheen laten halen om 

mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u hebt hen juist gezegend! 12Hij antwoordde en 

zei: Zou ik dat wat de HEERE mij in de mond legt, niet nauwlettend uitspreken? 

Men geloofde in die tijd dat bepaalde plaatsen aan een bepaalde god toebehoorden. 

Balak meende daarom dat hij Bileam naar een andere plaats moest meenemen, een 

plaats waar de geestelijke machtsverhoudingen misschien gunstiger voor hem zouden 

zijn: 

13Toen zei Balak tegen hem: Kom toch met mij mee naar een andere plaats, vanwaar u 

het volk kunt zien; slechts de uitlopers ervan kunt u zien, u kunt het niet helemaal zien. 

Vervloek het mij daarvandaan! 14Hij nam hem mee naar de vlakte van Zofim, naar de top 

van de Pisga. En hij bouwde zeven altaren, en hij offerde op elk altaar een jonge stier en 

een ram. 

15Toen zei hij tegen Balak: Ga hier bij uw brandoffer staan, en ikzelf zal verderop God 

ontmoeten. 16De HEERE ontmoette Bileam en legde hem een woord in zijn mond. En 

Hij zei: Keer naar Balak terug, en aldus moet u spreken. 17Hij kwam bij hem, en zie, hij 

stond bij zijn brandoffer, met de vorsten van Moab bij hem. En Balak zei tegen hem: 

Wat heeft de HEERE gesproken? 18Toen hief hij zijn spreuk aan en zei: Sta op, Balak, 

luister; hoor mij aan, zoon van Zippor. 19God is geen man, dat Hij liegen zou, of een 

mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan 

niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen? 20Zie, ik kreeg opdracht om te 

zegenen: als Hij zegent, kan ik het niet keren. 21Hij aanschouwt geen onrecht in Jakob; 

ook ziet Hij geen kwaad in Israël aan. De HEERE, zijn God, is met hem. 
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Opnieuw zegent Bileam Israël met vele woorden. Balak is met dit alles uiteraard nog 

ongelukkiger dan de vorige keer. En weer kiest hij niet voor een verstandig besluit, 

maar probeert hij het op een andere plaats nog een keer: 

25Toen zei Balak tegen Bileam: Als u het volk beslist niet wilt vervloeken, zegen het dan 

in ieder geval ook niet. 26Bileam antwoordde en zei tegen Balak: Heb ik niet tot u 

gesproken: Alles wat de HEERE zal spreken, dat zal ik doen? 27Daarop zei Balak tegen 

Bileam: Kom toch, ik zal u naar een andere plaats meenemen. Misschien is het goed in 

de ogen van die God dat u het daarvandaan voor mij vervloekt. 28Toen nam Balak Bileam 

mee naar de top van de Peor, die uitzicht heeft over de wildernis. 29En Bileam zei tegen 

Balak: Bouw hier voor mij zeven altaren en bereid hier voor mij zeven jonge stieren en 

zeven rammen. 30Balak deed wat Bileam gezegd had. Hij offerde op elk altaar een jonge 

stier en een ram. 

Het wordt bijna eentonig, als het Balak hiervandaan ook niet lukt om Israël te laten 

vervloeken. Weer kan Bileam alleen maar zegenen. Vervolgens zadelt Bileam zijn 

ezeltje om weer naar huis te gaan. Eind goed al goed voor Israël? Helaas, direct daarna 

wordt beschreven hoe deze geschiedenis van mislukte vervloekingen plotseling een 

wending krijgt: 

3Toen (…) ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël. (Numeri 25:3) 

Het stoken tussen God en Zijn volk lijkt nu toch te zijn gelukt. Gods toorn ontbrandde 

tegen Israël. Waar eerst voortdurend te lezen valt over Gods zegen, is die nu ineens 

omgeslagen in toorn. En dit kwam niet door een vloek die Bileam zou hebben 

uitgesproken. Hoe kon dit dan wel gebeuren? 

 

Dat Balak toch Gods toorn over het volk heeft weten af te roepen, heeft alles te maken 

met de leer van Bileam. Als gevolg van zijn leer kwam Gods toorn over Israël.  

Over deze leer heeft Jezus het tegen Pergamus. Het blijkt dat Bileam, vóór hij vertrok, 

Balak een ‘gouden tip’ heeft gegeven. Israël is daar pas later achter gekomen. Over dit 

advies van Bileam staat in hoofdstuk 31: 

 16Zie, hebben zij niet, op Bileams raad, de kinderen Israëls verleid om te zondigen tegen 

den Heer, door Peor, zodat een plaag kwam over de gemeente des Heren? (Numeri 31:16) 

Met ‘zij’ wordt verwezen naar de vrouwen van Moab en Midian.  

Flavius Josephus omschrijft het advies van Bileam als volgt: 

O koning, en Midianieten, dit is alles, wat ik u zeggen kan. Hoopt er niet op dat het 

geslacht der Israëlieten, hetzij door de wapenen, hetzij door pest, hetzij door 

hongersnood, hetzij door enig ander ongeval ooit zal uitsterven. Dit zal niet gebeuren 

omdat God hen in zijn bescherming heeft genomen en hen voor al die onheilen zal 

behoeden. Als hun al een ramp overkomt, dan zullen zij er sterker uitkomen en door die 

straf wijzer zijn geworden. 
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Als u voor enigen tijd over hen wilt zegevieren, zendt dan de mooiste van uw dochters, 

wel opgetooid naar hun legers en beveelt hen dat zij niets nalaten om de jonge en 

dapperste mannen te verleiden. Zegt haar dat als zij zien dat de mannen verliefd 

worden, ze net doen alsof ze weg willen gaan. 

Als ze haar dan vragen te blijven, dan moet ze zeggen dat ze dat niet kunnen, tenzij ze 

plechtiglijk beloven afstand te doen van de wetten van hun land en hun Godsdienst om 

de goden der Midianieten en Moabieten te aanbidden. 

Dit is het enige middel, om Gods toorn tegen hen te doen ontsteken. (Josephus, Oudheden 

6:166) 

De verleidelijk opgemaakte, losjes geklede, jonge vrouwen van Midian en Moab hebben 

er weinig moeite mee om het testosteron van de jonge Israëlische soldaten te bespelen. 

De geharde mannen uit de legereenheden van Israël, die zich in een strijd op leven en 

dood konden weren, waren niet bestand tegen een te diep decolleté. Als makke schapen 

op weg naar het slachthuis deden ze alles wat hun werd gevraagd en verloochenden zij 

hun God. 

 

Wat met vervloekingen en geweld niet zou lukken, kon Balak op deze manier wel 

realiseren, wist Bileam. Het resultaat was rampzalig, zowel voor Israël als voor Moab. 

Beide volken hebben er grote schade door geleden. 

 

Dit is wat er gebeurde in Pergamus. Jezus heeft het niet over het eten van vlees dat aan 

goden was geofferd. Hij heeft het over het aangaan van een verbinding met een andere 

god. Die verbinding vond plaats door het brengen van een offer. Op het moment dat 

iemand een offer aan een god brengt, onderwerpt hij zich aan die god. Dat was ook de 

reden waarom martelaren zich daar op geen enkele manier toe wilden laten dwingen. 

Dit weigerden ze zonder aarzelen, terwijl ze hetzelfde vlees zonder gewetenswroeging 

op de markt zouden kopen om thuis op te eten, zelfs als het van een offerplechtigheid 

afkomstig was. In het eerste geval was het eten van dit offervlees een handeling die de 

afgod eerde. In het tweede geval was het slechts vlees. 

 

Jezus verwijt Pergamus dat het zich verbonden heeft met vrouwen en goden van een 

ander ‘land’ dan zijn Koninkrijk. Hij doelt daarmee op de situatie van de kerk in de 

dagen van keizer Constantijn.  

Het was satan inmiddels duidelijk geworden – net als Balak destijds – dat hij Gods volk 

niet kon overwinnen door het te vervloeken en vernietigen. Hij had aan verschillende 

‘kanten’ geprobeerd om in de relatie tussen de kerk en haar God te stoken: met ketters, 

gezapigheid en wrede vervolgingen. Maar God bleef zijn gemeente zegenen. Toen satan 

ten slotte tien jaar lang alles uit de kast had gehaald en de kerk alle hoeken van de 

Romeinse arena’s en gevangenissen had laten zien, begreep hij dat Bileam gelijk had, 

toen hij zei: Hoop er maar niet op dat je Gods volk kunt laten uitsterven door wapens, 
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pest, hongersnood of enig ander ongeval. Dit zal niet gebeuren, omdat God Zijn volk 

voor al dit onheil zal behoeden. 

 

De trukendoos van de duivel was leeg. Hij had nog één troef over om Gods toorn over 

de kerk af te roepen. Het was een paardenmiddel, maar hij had er al eerder kort succes 

mee gehad, ten tijde van Bileam. De kerk miste helaas een Mozes die haar erdoorheen 

trok. De gevolgen van de leer van Bileam hebben Gods toorn over de kerk doen komen, 

gedurende vele eeuwen. 

Satan speelde deze troef uit aan het slot van de tien dagen verdrukking. Het volk ging 

gebukt onder hongersnood, epidemieën en burgeroorlog en in het jaar 312 moest 

Constantijn een beslissende veldslag leveren. Volgens de legende zou hij aan de 

vooravond hiervan een kruis aan de hemel hebben gezien met de woorden ‘in hoc signo 

vinces’ (in dit teken zult gij overwinnen). Constantijn was zo onder de indruk dat hij een 

zilveren kruis in zijn banieren liet aanbrengen. Hij won de veldslag en bekeerde zich tot 

het christendom. Op dat moment was Constantijn alleenheerser van het Romeinse Rijk 

geworden en was hij ervan overtuigd geraakt dat hij een Goddelijke roeping voor de 

kerk had. 

 

Het duurde niet lang voor de kerk de status van ‘religio licita’, een door het Rijk officieel 

erkende religie, en snel daarna zelfs die van bevoorrechte religie kreeg. Dat de 

machtigste man op aarde zich het lot van de kerk aantrok, was voor de christenen die 

toen leefden, natuurlijk een stuk prettiger dan een keizer die hun de oorlog verklaarde, 

zoals Diocletianus gedaan had. Mogelijk was dit dan ook de reden waarom de kerk met 

gestrekte benen in de val liep, die de satan voor haar had neergezet. 

 

Het kan als uitgesloten worden beschouwd dat Jezus Constantijn een teken zou hebben 

gegeven om hem op te roepen oorlog te voeren in Zijn naam. Nooit heeft Hij direct, 

indirect of hoe dan ook opgeroepen tot oorlog. Niet in Zijn naam, niet in het teken van 

het kruis of wat dan ook. Zijn Koninkrijk is niet van deze aarde. Hij heeft er nooit op 

gezinspeeld om de verbreiding van Zijn evangelie te verbinden aan militaire middelen. 

 

Het onvermogen van het Romeinse Rijk om de kerk door middel van vervolgingen te 

overwinnen wordt verwoord door Sabinus. Hij was een hoge Romeinse bestuurder, die 

het besluit van de keizer moest communiceren in zijn provincies. Hij schrijft: 

Met de grootste volharding en toegewijde ernst hebben hunne goddelijke Majesteiten, 

onze opperheersers en meest verheven keizers, tot nu toe steeds richting gegeven aan 

het denken van alle mensen (...) maar sommige van die mensen waren zeer hardnekkig 

en hun vaste besluit in dit opzicht was niet te wijzigen. (...) U moet niet langer denken 

dat zo iemand op grond van een dergelijke beschuldiging nog strafwaardig is; want het is 

nu, na zo’n lange tijd, wel duidelijk geworden dat men die christenen op geen enkele 

wijze kan overtuigen om hun anti-houding te laten varen. (Eusebius 9.1.3-5) 
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Het is Rome, 250 jaar nadat keizer Nero met de vervolgingen begon, inmiddels duidelijk 

dat ‘die christenen’ op geen enkele wijze ervan kunnen worden overtuigd om hun ‘anti-

houding’ (ten opzichte van het offeren aan afgoden en de keizer) te laten varen. Zoals het Balak 

niet lukte om Israël, geestelijk of fysiek, te overwinnen, zo lukte dat Rome niet met de 

kerk. 

Als het dus met geweld niet lukt, speelt de satan zijn laatste kaart. Hij verandert zijn 

strategie en vervolgt de kerk niet meer, maar probeert haar dood te knuffelen. 

 

De Satan ruilde de geharde ‘strijders’ (de beulen van Rome) om, voor de verleidelijkste 

‘dochters’ van het keizerrijk. Hij verving de arena en de donkerste kerkers voor de 

weelde en het paleis. Hij joeg de kerk niet meer de dood in, maar verleidde haar met 

‘feesten en vrouwen’. Het keizerrijk zou de kerk niet meer bestrijden, het zou haar 

‘helpen’. Het zou geld en middelen beschikbaar stellen om armen- en ouderenzorg en 

evangelisatie te bevorderen. De kerk zou vrij zijn om te doen wat ze wilde; de keizer 

vroeg slechts een ‘kleine’ gunst voor dit alles: hij zou de baas zijn.  

Constantijn riep in 325 het eerste grote concilie van Nicea, op kosten van het keizerrijk, 

bijeen en hij beheerste dit. De kerk mocht bestaan, maar hij zou de opziener zijn. Hij 

werd de Pontifex Maximus: de hoogste priesterlijke autoriteit. 

 

Zo had de kerk vrijwillig gedaan, waar ze zich zo kort geleden nog ten koste van haar 

leven tegen verzette. Ze onderwierp zich aan de keizer. Dr. Chr. Fahner, de 

Nederlandse vertaler van Eusebius schrijft in zijn inleiding: 

Wanneer Eusebius zich geroepen weet of vindt om zich over het keizerdom uit te 

spreken geeft hij grote aandacht aan de theologische onderbouwing van het christelijke 

keizerschap. Daarbij is de christelijke keizer het ‘beeld’ van God. De betrekking tussen 

God en de keizer is analoog aan die van de Vader en de Zoon. De keizer is een 

‘episkopos’, een opziener, die zijn christelijke en heidense onderdanen opvoedt in de 

christelijke waarheid. Geen wonder. Voor iemand als Eusebius is het Romeinse Rijk het 

kanaal voor de kerstening van de wereld. 

Eusebius gaat zelfs zo ver dat hij de keizer boven de kerk plaatst. Deze blunder zal zo’n 

anderhalf duizend jaar verwoestende gevolgen hebben voor de relatie tussen kerk en 

staat. De keizer heeft gewonnen. Hij krijgt zijn eer (offer) van de christenen. 

Met het erkennen van de keizer als autoriteit over het lichaam van Christus onderwerpt 

de kerk zich aan een andere god. Dat was de afgoderij, waar Jezus het over had. Door 

deze onderwerping ‘ontbrandde de toorn des HEEREN tegen haar’. De gevolgen waren 

veel schadelijker dan de vervolgingen waren geweest. 

 

De ontstane situatie zou leiden tot een voortdurende machtsstrijd tussen keizers en 

vorsten (wereldse overheid) en de kerk (paus) tijdens de Middeleeuwen en ver daarna. Ze 

zou de Reformatie veranderen van een radicale beweging tot een volkskerk. In 

navolging van de redenering van Eusebius was het voor Augustinus, Luther en Calvijn 
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vanzelfsprekend dat de wereldlijke overheid met al zijn middelen, de 

verantwoordelijkheid over de kerk zou nemen. Ze mocht desnoods met behulp van het 

leger ketters bestrijden en het volk leiden in haar interpretatie van de rechte christelijke 

leer.  

Op het moment dat een (aardse) vorst, met behulp van de ‘sterke arm’, zich gaat 

bezighouden met de kerk, gaat het beslist mis. Het kan niet bestaan dat de kerk met 

behulp van de wapens en martelwerktuigen van de wereldse overheid de belangen van 

het hemelse koninkrijk beschermt. 

Als een aards koninkrijk (of keizerrijk) een ‘kanaal voor kerstening’ wordt, tot ‘opvoeding 

in geloof’ van de wereld, is dat voor de kerk de dood in de pot. Koningen heersen over 

grondgebied. Als zij de baas worden in de kerk, verandert het Koninkrijk van God in 

een koninkrijk van de aarde. Dan is God niet meer de hoogste koning en staat niet Zijn 

troon in de gemeente, maar de troon van de ‘overste van deze aarde’: de satan. 

 

Tot kort voor dit moment werden christenen tot ballingschap veroordeeld, als ze het 

heidense geloof van de keizer niet deelden. En dat zou eigenlijk zo blijven. De keizer 

zou nu christenen die zijn visie op de Schrift niet deelden, in ballingschap sturen, met 

steun van een aan hem afhankelijk geworden kerk.  

Het was niet langer de kerk die bepaalde of Jezus God was, maar de keizer. In de strijd 

rond Arius over de godheid van Christus werd Athanasius, die de orthodoxe visie 

aanhing, tot vijf keer toe door de keizer in ballingschap gestuurd. Het was tot dan toe 

ondenkbaar dat kerkleiders elkaar in ballingschap stuurden. Ballingschap was altijd een 

machtsmiddel van de keizer geweest om de kerk te vervolgen.  

 

Vanaf nu zouden kerkelijk leiders om beurten proberen om bij de keizer in het gevlei te 

komen ten gunste van hun standpunten. Door het ‘eten van offervlees’ hadden ze zich 

ondergeschikt gemaakt aan de keizer en waren ze, zoals in Numeri staat, aan hem 

‘gekoppeld’ en ‘ontbrandde de toorn des HEEREN tegen het volk’. 

Was Constantijn fout? 

Het is niet mijn bedoeling om keizer Constantijn hier als een door de satan bezeten 

psychopaat af te schilderen. Eusebius en anderen uit die tijd speken zeer lovend over zijn 

karakter. Of hij echt zo’n geweldig karakter had, valt nog te bezien, aangezien hij in 326 zijn 

oudste zoon Crispus en kort daarop zijn vrouw Fausta, de stiefmoeder van Crispus, liet 

doden. Het doet er overigens niet veel toe of Constantijn wel of niet fout was. Het gebeuren 

valt de kerk te verwijten. Zij had beter moeten weten. Jezus verwijt haar dat ze vasthoudt 

aan de leer van Bileam. Zij had zich krachtig moeten uitspreken voor een scheiding van kerk 

en staat en elke bemoeienis van Constantijn categorisch moeten afwijzen. 

De keizers Gratianus en Theodosius lieten in 380 bij wet vastleggen dat ieder 

staatsburger christen moest zijn en vaardigden maatregelen uit tegen ketterijen en 

heidendom. De transformatie was toen afgerond. De keizer was zowel het hoofd van de 

kerk als dat van de staat. Door deze dingen ruilde de kerk haar hemelse bestemming (het 
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nieuw Jeruzalem) in voor een aardse (het oude Rome). De vrijheid van het evangelie werd 

aan banden gelegd. De kerk verloor haar onafhankelijkheid en de leiding door de 

Heilige Geest, omdat haar leiders vasthielden aan de leer van Bileam. 

 

Zo komen de bovengenoemde zaken bij elkaar: de troon van satan, Pergamus als 

‘verhoging’, het zwaard en Bileam wijzen allemaal dezelfde kant op. 

 

De aanduiding ‘waar de satan woont’ komt twee keer voor. Jezus zegt dat de gemeente 

trouw was, toen Antipas gedood werd ‘bij u waar de satan woont’. De dagen waarin 

christenen om hun geloof werden gedood, waren voorbij. Maar de satan woonde nog 

steeds in hun midden. Toen het Romeinse Rijk ‘christelijk’ werd, heeft satan zijn 

spulletjes niet gepakt. Zijn troon bleef staan, maar nu, door de invloed van de keizer, 

ook in de kerk. 

Wie of wat waren de Nikolaïeten? 

De tweede groep, die in één adem met Bileam wordt genoemd, is die van de 

Nikolaïeten. Jezus noemde hen al in de brief aan de gemeente te Efeze, waar Hij zei dat 

Hij hun werken haat. In de Pergamus-periode zijn die werken een theologische leer 

geworden. Zo’n ontwikkeling kost tijd. Ofschoon ze in de Smyrna-brief niet worden 

genoemd, is het aannemelijk dat de voorstanders van deze leer ook in die periode 

bestonden. 

Wie waren de Nikolaïeten en wat was hun leer? Hierover is in de Bijbel en zelfs 

daarbuiten niets te vinden. Een aanknopingspunt zou kunnen zijn dat Jezus de leer van 

Bileam en die van de Nikolaïeten in één adem noemt. 

14Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden 

aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te 

leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. 15Zo hebt u er ook die 

zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik. Bekeer u. En zo niet, dan 

kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond. 

Over de leer van Bileam wordt nog iets gezegd, over de leer van de Nikolaïeten staat 

niets anders dan dat Jezus hun leer haat. Dit is de enige informatie over de Nikolaïeten, 

waarmee we het dus moeten doen. Toch moet dit voldoende zijn. Het idee dat Jezus hen 

noemt – en zo sterk veroordeelt! – zonder dat dit enige betekenis zou hebben, is geen 

optie.  

 

Er zijn slechts twee namen in de Bijbel die op het woord Nikolaïeten lijken. Dit zijn 

Nikolaüs en Nikodemus. Het Johannes-evangelie noemt Nikodemus (3:1). Nikodemus is 

een Joodse leider en leraar, die Jezus in de nacht opzoekt om met Hem te spreken. 

Nikolaüs is een diaken, die wordt genoemd in Handelingen (6:5). Zowel over Nikodemus 

als over Nikolaüs wordt op een positieve manier geschreven. Dit levert dus geen 

aanknopingspunten op voor een verklaring van de veroordelende woorden van Jezus. 
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Vanuit de kerkgeschiedenis is ook nauwelijks iets te zeggen over de Nikolaïeten. 

Eusebius heeft het over een ketterij in de tweede eeuw die met de Nikolaïeten in 

verband werd gebracht. Hij schrijft: 

In die periode bestond ook gedurende korte tijd de ketterij van de zogeheten 

Nikolaïeten; ze worden ook vermeld in de Openbaring aan Johannes. Ze beroemen zich 

er op dat Nikolaüs hun beweging gesticht had. Deze was één van de diakenen, die samen 

met Stefanus door de apostelen waren aangesteld om de armen te dienen. 

In zijn boek Stromata schrijft Clemens van Alexandrië het volgende over Nikolaüs: 

Nikolaüs had, zegt men, een knappe vrouw. Na de hemelvaart van onze Heiland 

beschuldigden de apostelen hem van jaloezie; Nikolaüs bracht haar in hun midden en 

gaf toestemming aan ieder die haar zou willen huwen. Men zegt dat deze daad heel goed 

klopte met zijn eigen gezegde dat ‘men het vlees gering moet achten’. En zo komt het 

dat de aanhangers van deze ketterij regelrecht in schaamteloze hoererij terecht kwamen; 

want ze volgden dit voorbeeld zonder nadenken na en brachten deze uitspraak zomaar 

in praktijk. 

Genoeg over deze lieden die toentertijd geprobeerd hebben om de waarheid te 

verminken; want sneller dan men het zou kunnen zeggen, waren ze alweer verdwenen. 
(Eusebius 3.29) 

Het lijkt niet aannemelijk dat Jezus tot twee keer toe aandacht vraagt voor een leer van 

zo’n vreemde splintergroep. Eusebius zegt zelf dat ze ‘sneller dan men het zou kunnen 

zeggen’ weer verdwenen waren. Feit is dat er uit de vroege kerkgeschiedenis niets 

bekend is waaruit blijkt dat de eerste lezers wisten wie er met de Nikolaïeten werd 

bedoeld.  

 

Het duurt tot de Middeleeuwen voor deze aanduiding weer wordt gebruikt. Dit was in 

de context van een probleem dat toen al eeuwen lang speelde. De kerk was rond die tijd 

(900) een ongezond bolwerk van geestelijken die meer oog hadden voor de belangen van 

hun bezit, familie en – al dan niet wettige – kinderen, dan voor de belangen van de 

kerk. Als remedie hiertegen werd het celibaat ingevoerd. Priesters die zich niet aan het 

celibaat hielden, werden beschuldigd van ‘de dwaling van de Nikolaïeten’. Het 

probleem voor onze zoektocht naar de betekenis van deze term, is dat men toen ook 

niet wist wat de leer van de Nikolaïeten werkelijk inhield. De betekenis die men er in 

de Middeleeuwen aan gaf, ligt in elk geval niet voor de hand met waar het hier in 

Pergamus over gaat. In het Pergamus van het jaar negentig van de eerste eeuw was er 

namelijk nog geen celibaat voor priesters. 

 

De oplossing voor de betekenis van de verwijzing naar Bileam lijkt te moeten worden 

gezocht in wat er gebeurde in de geschiedenis van Bileam. Dat geldt ook voor de 

Nikolaïeten. Als er zowel in Efeze als in Pergamus een stroming was, die eenvoudig met 
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deze naam in verband kon worden gebracht, dan was dat wel overgeleverd geweest. Dat 

is niet gebeurd. Er is niets bekend over groeperingen met deze namen. Het is daarom 

zeer de vraag of het zelfs voor de eerste lezers van de Openbaring in de eerste eeuw 

duidelijk was wat Jezus hier bedoelde. 

Wat is dan de verklaring voor deze ogenschijnlijk zo onbekende leer? Er moet een 

verschijnsel of ontwikkeling in de kerk zijn geweest, die zo groot was dat Jezus er 

verschillende keren op terugkomt en waar Hij een afkeer van had. 

 

Is er wellicht een aanknopingspunt in de betekenis van de naam? Ongetwijfeld zullen 

de eerste lezers daar ook naar gezocht hebben.  

De betekenis van Nikolaüs is ‘overwinnaar van het volk.’7 De Encyclopedie van het 

Oude en Nieuwe Testament (Bosch & Keuning) schrijft over de Nikolaïeten: 

Ook heeft men er de aandacht op gevestigd, dat in de volksetymologie Nikolaüs en het 

Hebreeuwse Bileam (vernietiger van het volk) nauw met elkaar verbonden zijn. 

Als er geen groepen waren die met deze namen werden aangeduid, is het aannemelijk 

dat de eerste lezers zich bij deze naam niet direct een concrete dwaalleer voor de geest 

konden halen. Elke dwaalleer kan een verwoestend effect hebben op de boodschap van 

het evangelie en het geloof van de volgelingen (het volk) van Jezus.  

Opvallend is dat er een taalkundig verband te leggen is tussen de namen ‘Nikolaïeten’ en 

‘Bileam’. Uit de tekst blijkt dit verband ook. Omdat de invloed van de Nikolaïeten al 

sinds de Efeze-periode aanwezig is, zal deze in de Pergamus-periode aanzienlijk zijn 

geweest. Het is daarom aannemelijk dat de Nikolaïeten een kerkelijk fenomeen 

vertegenwoordigen, dat lijkt op de ‘leer van Bileam’ en dat een vergelijkbare grote 

invloed heeft gehad.  

 

Met het noemen van Bileam profeteerde Jezus over de (kerk)politiek in de toekomst: 

door ‘de leer van Bileam’ zou de keizer het hoofd van de kerk worden. Het is daarom 

denkbaar dat Jezus met het noemen van de Nikolaïeten ook verwees naar een 

toekomstig corrumperend verschijnsel dat met macht en leiderschap te maken heeft. Dit 

lijkt ook te worden onderstreept door de dreiging dat Hij oorlog tegen hen zal voeren 

met het zwaard van Zijn mond. Het zwaard van Jezus spreekt immers eveneens van 

macht/leiderschap. 

 

Dit alles op een rij gezet, kunnen we het volgende over de Nikolaïeten zeggen: 

 

• Ze waren aanwezig in de eerste gemeente, Efeze. Daar werden over hun werken 

gesproken; 

• In de derde gemeente wordt over hun leer gesproken. Dit betekent dat hun 

werken theologisch zijn onderbouwd. Dit lijkt erop te wijzen dat hun invloed in 

Pergamus sterker is geworden, maar ook dat hun ideeën als leer in de 

kerkgeschiedenis moeten kunnen worden gevonden; 
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• Het is daarom aannemelijk dat ze in de tussentijd, de tijd van Smyrna, niet weg 

zijn geweest; 

• Nikolaüs kun je vertalen met ‘overwinnaar van het volk’; 

• Deze betekenis lijkt op een mogelijke betekenis van de naam Bileam: ‘verwoester 

van het volk’; 

• De Nikolaïeten worden in één adem genoemd met de leer van Bileam; 

• De Nikolaïeten worden in één adem genoemd met het oordeel over Bileam; 

• De Nikolaïeten en Bileam waren zo machtig dat Jezus dreigt Zelf tegen hen te 

zullen strijden. 

 

Een mogelijk verband tussen Bileam en de Nikolaïeten zou daarom gevonden kunnen 

worden in hun ideeën over de leiding van de kerk.  

De ‘leer van Bileam’ leidde tot de macht van de keizer in de kerk. Welke andere 

ontwikkeling op het gebied van leiderschap binnen de kerk lijkt hierop? 

Hoe was het volk Israël bestuurlijk georganiseerd? 

De organisatie van de kerk was aanvankelijk gebaseerd op die van de synagogen. Hoe 

synagogen geleid werden, had op zijn beurt weer overeenkomsten met hoe Israël als 

volk geleid werd.  

In de Bijbel valt te lezen hoe het volk Israël in zijn begintijd werd bestuurd. Voor zover 

bekend, kwam Mozes niet uit een traditie van leiders. Hij werd ook niet opgevolgd door 

één van zijn zoons, maar door Jozua. En Jozua werd evenmin door een zoon van hem 

opgevolgd. Israël bleef vervolgens lange tijd niet onderworpen aan koningen. Als er 

problemen waren, stonden leiders (richters) op, die het volk richting gaven in de strijd 

tegen vijanden. Het volk werd op lokaal niveau, net als de jonge kerk later, geleid door 

opzieners en oudsten. Mozes zegt op een zeker moment tot het volk: 

28Roept alle oudsten uwer stammen en uw opzieners bij mij samen, opdat ik te hunnen 

aanhoren de volgende woorden spreke en tegen hen de hemel en de aarde tot getuige 

aanroepe. (Deuteronomium 31:28 / (NBG)) 

Hier zaten ook zekere risico’s aan. Lokale leiders kijken soms niet verder dan hun eigen 

omgeving. Josephus beschrijft hoe in de tijd van de Richteren de maatschappelijke 

instituten werden verwaarloosd: 

Men zag geen behoorlijke inrichting van de maatschappij meer onder hen; de overheid 

had geen gezag; men onderhield niet langer het oude gebruik om raden te verkiezen; 

niemand bekommerde zich om het algemene, en elk dacht maar aan zijn eigen belang en 

voordeel. 8 

Uit deze tekst blijkt dat de raden lokaal gekozen werden. Hierin zien we wellicht de 

oudste democratie op aarde (ruim voor de Grieken zelfs maar bestonden) in actie, waarbij het 
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volk zijn eigen bestuur kiest. Josephus schrijft over de staatsinrichting van Israël in de 

tijd van de Richteren, dat het een gemenebest was van autonome stammen: 

In deze vroege tijd was het dat de gemeentestaat in een koninkrijk veranderd werd; 

want gedurende de regering van Mozes en zijn opvolger Jozua de veldheer, bestond de 

regering uit de voornaamsten van het volk: na de dood van Jozua werd de oppermacht 

aan niemand opgedragen, zodat er achttien jaren zonder overheid verliepen. Toen 

keerde men weer tot de eerste wijze van regering terug, en droeg het hoogste gezag met 

de naam van Richter op aan degene, die door zijn dapperheid en kennis in de oorlog zich 

die eer het meest waardig maakte.9 

Toen Samuel, de laatste richter, oud was geworden en het bestuur niet meer aankon, 

vroeg het volk aan hem: 

5Zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning 

over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken. 6Toen zij zeiden: “Geef ons een 

koning om ons leiding te geven”, was dit kwaad in de ogen van Samuel. En Samuel bad 

tot de HEERE. 7Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk 

in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij 

verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn. (1 Samuel 8: 5-7) 

Vooral die laatste zin is pijnlijk, als God tegen Samuel zegt: Maak jij je maar geen 

zorgen, het gaat niet om jou, het gaat om Mij. God was ongelukkig met deze 

ontwikkeling. Hij ervoer het als een persoonlijke belediging, zoals ook Josephus 

opmerkt: 

Vervolgens liet Samuël zich aldus horen: Nademaal gijlieden het dan zo begeert, en niet 

schroomt God dus te beledigen, schikt u dan volgens uw stammen en geslachten, en 

werpt het lot.10 

Samuël spaart het volk niet, als hij duidelijk maakt wat God hiervan denkt: 

16Blijf dan nu staan, en zie het indrukwekkende dat de HEERE voor uw ogen zal doen. 
17Is het vandaag niet de tijd van de tarweoogst? Ik zal tot de HEERE roepen, en Hij zal 

donder en regen geven. Besef dan en zie, dat uw kwaad, dat u voor de ogen van de 

HEERE gedaan hebt, groot is, omdat u een koning voor u verlangd hebt. 

18Toen Samuel de HEERE aanriep, gaf de HEERE donder en regen op die dag. Daarom 

werd heel het volk zeer bevreesd voor de HEERE en voor Samuel. 19En heel het volk zei 

tegen Samuel: “Bid voor uw dienaren tot de HEERE, uw God, dat wij niet sterven; want 

boven al onze zonden hebben wij ook nog dit kwaad gedaan dat wij een koning voor ons 

verlangd hebben. 

20Toen zei Samuel tegen het volk: Wees niet bevreesd, u hebt al dit kwaad wel gedaan, 

maar wijk niet langer van achter de HEERE af, en dien de HEERE met uw hele hart. (1 

Samuël 12:16-20) 
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God had er een afkeer van dat het volk een koning vroeg. Dit tastte de kern van zijn 

relatie met het volk aan. Hij was hun Koning en de tabernakel was Zijn troon te midden 

van Zijn volk, dat Hem nu aan de kant zette voor een mens, die het vanuit een eigen 

paleis zou gaan leiden. 

Hoe was de kerk in het begin georganiseerd? 

Toen de koningen kwamen, veranderde er veel in de politieke structuur van Israël. Toch 

bemoeide de koning zich maar in beperkte mate met de organisatie van het geestelijk 

leven. Na David kwam er een tempel in Jeruzalem, maar praktisch gezien betekende dit 

een voortzetting van de offer- en eredienst die al in de tabernakel werd gehouden.  

Tijdens en na de Babylonische ballingschap ontstonden lokale synagogen, waar mensen 

samenkwamen om God te loven. Deze synagogen werden een blauwdruk voor de 

organisatie van de kerk. Daniël Drost beschrijft in Van Onderen hoe de synagoge was 

georganiseerd: 

De eerste gemeente in Jeruzalem is een voluit joodse gemeente. (p. 50) Door de 

toenemende invloed van gelovigen uit de volken neemt het ‘joodse karakter’ van de 

christelijke kerk af. (p. 51) In tegenstelling tot de tempel, waarvan de gang van zaken in 

handen was van het priesterschap, werd de synagoge geleid door de gemeenschap zelf. 

De synagoge functioneerde door de gemeenschap, er was een minimum van tien 

mannen (minjan) nodig om te kunnen bidden en lezen. Er waren geen specialisten nodig 

om de teksten te lezen of de gebeden te zeggen. Dit gebeurde door vrijwilligers ter 

plaatse. (...) Het leiderschap van de synagoge bestond uit drie mannen. Een daarvan was 

het ‘hoofd van de synagoge’. (p. 54) (…) Het hoofd van de synagoge had een assistent (de 

chazzan) die verantwoordelijk was voor de liturgische gang van zaken. (…) Ook waren 

er oudsten (p. 55). (…) Het leiderschap (van de jonge kerk) werd gedeeld en geduid in 

termen die uit de synagoge context komen. (p. 62) 

Synagogen waren zelfstandig in hun organisatie. Er was geen overkoepelend regionaal 

of landelijk orgaan dat zich direct met de gang van zaken in elke synagoge bezighield. 

Over belangrijke zaken deed het Sanhedrin, dat met de tempel verbonden was, 

‘halachische’ uitspraken. Halachisch wil zeggen: hoe het volk ‘moet lopen’. De 

Encyclopedie van het Oude en Nieuwe Testament (Bosch & Keuning) schrijft: 

Iedere synagoge had een vaste organisatie (…) het bestuur en de rechtspleging waren in 

de handen van de oudsten. (...) Kerk en synagoge waren eerst volstrekt niet van elkaar 

gescheiden; zij hebben zich pas in de loop van de verschillende historische stadia 

definitief van elkaar verwijderd. Aanvankelijk vormde de christelijke gemeente een 

messiaanse afzonderlijke synagoge of genootschap binnen het Jodendom. 

De eerste kerkelijke gemeenten waren georganiseerd volgens dit model van de 

synagoge. Paulus en andere gemeentestichters stelden oudsten aan om de gemeente te 

leiden, net zoals dit in synagogen het geval was. Zo schrijft Paulus aan Titus: 
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5Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde zou brengen hetgeen 

nog verbetering behoefde, en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zou 

aanstellen mannen die onberispelijk zijn (…). (Titus 1:5) 

De leiding van de kerk was dus, net als in de synagoge, in handen van meerdere 

oudsten. Hierover schrijft Paulus: 

17De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich 

belasten met prediking en onderricht. (1 Timotheüs 5:17) 

De lokale kerken waren zelfstandige organisaties. Elke kerk was, net als de synagoge, 

autonoom en verantwoordelijk voor haar eigen beleid en erediensten. God stond er 

centraal en de gemeenteleden lazen er samen uit de Thora en de andere geschriften. Dit 

was de cultuur, waarin Jezus opgroeide en die zijn discipelen kenden. 

Het hoofd van de gemeente 

Dit beeld van een kleine samenkomst rondom God valt ook te herkennen in wat Jezus 

daar Zelf over zegt. Waar in de synagoge nog een minimum van tien man (de minjan) 

nodig was, zegt Jezus over Zijn kerk: 

20Want waar twee of drie mensen in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik zelf bij hen. 
(Mattheüs 18:20) 

Bij minder dan twee kun je niet meer van een samenkomst spreken. Jezus stelt dus 

helemaal geen minimum. Waar de gemeente samenkomt, staat Hij in het middelpunt. 

Zoals Israël Gods volk was en Jahweh hun Hoofd, zo was Jezus dat in de gemeente. 

Hierover schrijft Paulus: 

18En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, 

de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. (Kolossenzen 1:18) 

Christus is het hoofd van de gemeente. Er zijn geen christenen die daaraan twijfelen. 

Tegelijkertijd is Jezus ook de hogepriester, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: 

14Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk 

Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. (Hebreeën 4:14) 

Het is Jezus, die namens Zijn volk de dienst verricht voor de Vader. In de gemeente zelf 

zijn geen personen die moeten bemiddelen tussen mensen en God. Petrus vergelijkt 

volgelingen van Christus met priesters: 

9Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, 

Gods eigen volk, gekozen om de heilsdaden te verkondigen van hem die u uit de 

duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht. (1 Petrus 2:9) 

Alle gelovigen zijn priesters. En niet zomaar priesters: ze zijn deel van een koninklijk 

priesterschap en mogen hun eigen offers voor God brengen. En waar iedereen priester is 
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en Christus de Hogepriester, is daartussen geen positie voor een broeder die ‘meer 

priester’ zou zijn dan een gewone priester (gelovige).  

Daarmee is niet alles over leiderschap in de gemeente gezegd, maar het is in elk geval 

duidelijk dat niemand de leiding had, omdat hij zich priester mocht noemen, aangezien 

dat voor iedereen gold. 

 

In de eerste kerken die door de apostelen waren gesticht, bestond de leiding doorgaans 

uit een college van oudsten (presbyters). Dit zou na de dood van de apostelen en het 

gaandeweg steeds minder Joods worden van de kerk, snel veranderen. Al rond het jaar 

100 stond de kerk in de meeste plaatsen niet meer onder leiding van een team, maar van 

één bisschop (episkopos), die een andere (Romeinse) opvatting had over leiderschap die 

nogal anders was dan die Jezus had en Zijn apostelen.  

Het was Ignatius die rond 107 de gemeenten op het hart bond dat ze niets mochten 

doen zonder dat hun bisschop aanwezig was. Hij schreef aan de gemeente te Magnesië: 

Zoals de Heer zonder de Vader niets deed omdat hij met hem verenigd was (…) zo moet 

ook u niets doen zonder de bisschip en de oudsten.11 

Dat Jezus niets deed zonder de lichamelijke aanwezigheid van de Vader is niet waar. 

Jezus sprak en wandelde in de wil van de Vader, maar handelde daarin zelfstandig. Er is 

geen argument in de brieven van Paulus of waar dan ook in het Nieuwe Testament te 

vinden, waarom de gemeente niet zou kunnen functioneren zonder de fysieke 

aanwezigheid van de bisschop.  

Ignatius kenmerkte de positie van de bisschop niet als ‘eerste onder gelijken’, maar 

vergelijkt deze met die van een priester voor het volk. Dit was betekenisloos, zo bleek, 

omdat ieder gemeentelid zelf ook priester voor God was. Ignatius verhief zichzelf en de 

bisschop dus boven het volk en zo beroofde hij de andere gelovigen van hun 

priesterschap. Jezus is het Hoofd van de gemeente, zegt de Bijbel, en niemand staat in 

een hiërarchische verhouding tussen Hem en de gemeente in. Daar dacht Ignatius 

anders over. Zo schreef hij aan de gemeente te Smyrna: 

Volgt allen den bisschop na, gelijk Jezus Christus den Vader, en het presbyterie, gelijk de 

apostelen. Hebt ook ontzag voor de diakenen als een gebod van God. Niemand verrichte 
iets, dat op de gemeente betrekking heeft, zonder de bisschop. Het avondmaal worde 

geacht vertrouwen te verdienen, dat onder de bisschop plaatsvindt, of dat hijzelf zal 

hebben toegestaan! Overal waar de bisschop optreedt, daar is de gemeente; gelijk de 

algemene (katholieke) kerk overal gevonden wordt daar, waar Jezus Christus is. Zonder 

de bisschop is het ongeoorloofd te dopen of een liefdemaaltijd te houden; doch wat ook 

deze zal hebben goedgekeurd, dat is eveneens Gode welbehagelijk, opdat al wat verricht 

wordt, vast zij en betrouwbaar.12 

Overal waar de bisschop optreedt, daar is de kerk; wat de bisschop heeft goedgekeurd, 

heeft Gods goedkeuring, leert hij de gemeente. Met deze praktijk plaatste hij de bisschop 

boven de gemeente. Hij gaat verder: 
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Het is voorts verstandig weer nuchter te worden en, terwijl wij nog tijd hebben, ons tot 

God te bekeren. Goed is het, God en den bisschop te erkennen. Wie de bisschop eert, 
wordt door God geëerd; wie iets doet, dat voor de bisschop verborgen is, die dient de 
duivel.13 

Elke activiteit van de gemeente die uitgevoerd wordt zonder dat de bisschop daarbij 

aanwezig is of daarvoor toestemming heeft gegeven, speelt de duivel in de kaart, zegt 

Ignatius. Dit schrijft Ignatius nog in de Efeze-periode. Deze visie op het leiderschap in 

de kerk zou gaandeweg steeds algemener worden en in de Pergamus-periode, waar we 

nu zijn gangbaar worden. 

Het is bij Ignatius al niet meer zo dat Christus Zelf altijd aanwezig is, waar twee of drie 

in Zijn naam vergaderd zijn. De kerk draait in zijn visie om de hoogste leider. Waar de 

bisschop is, daar is de kerk. Het is ook niet meer dat de tucht bij de lokale gemeente ligt, 

zoals Jezus Zelf in Mattheüs 18 zegt. De tucht ligt volgens Ignatius bij de bisschop.  

Het gaat hier, net als bij de positie van de keizer binnen de kerk, ten diepste over de 

positie van Christus en Zijn leiderschap in relatie tot Zijn gemeente. 

 

Het zal duidelijk zijn dat de leden van een kerk, net zoals in elke organisatie, zich 

committeren aan de koers die het leiderschap vaart. Het kan niet zo zijn dat zij zonder 

overleg met het leidersteam kerkdiensten organiseren of mensen dopen en avondmaal 

vieren zonder dat de leiding daarvan weet en/of dit heeft goedgekeurd. Als zoiets 

gebeurt, is een scheuring van de gemeenschap vrijwel zeker nabij. Maar het beeld dat 

Ignatius schetst, gaat veel verder dan dat. Het avondmaal is de maaltijd van de Heer en 

niet van de bisschop. Deze maaltijd kan, net als een doopdienst, altijd doorgaan, mits in 

goed overleg met het leidersteam. Ook als de voorzitter, dominee of bisschop 

bijvoorbeeld door ziekte thuis moet blijven, gaat de kerk gewoon door. 

 

Deze inperking van vrijheid en behoefte om dingen te controleren is niet te vinden in 

de brieven van Paulus. In tegendeel, Paulus hekelt mensen die overal bij betrokken 

willen zijn en overal hun stem in willen hebben. Duidelijk is de ondertoon tegen 

betweters die elke vrijheid aan banden willen legen, als hij schrijft: 

3Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd, ofschoon hij een Griek was, toch niet 

gedwongen zich te laten besnijden; 4en dat met het oog op de binnengedrongen valse 

broeders, lieden, die waren binnengeslopen, om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus 

hebben, te bespieden, en zo ons tot slavernij te brengen. 5Wij zijn voor hen geen 

ogenblik gedwee uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij 

u zou blijven. (Galaten 2:3-5) 

Ignatius was zo’n broeder, die de vrijheid van de kerk beperkte en het kerkvolk tot 

slavernij bracht. 
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Ook tussen kerken onderling ontstond een hiërarchie. Tot aan het einde van de tweede 

eeuw werden besluiten die de lokale kerk te boven ging, in overleg genomen door 

belangrijke leiders van deze lokale kerken.  

Zo was er rond het jaar 200 onenigheid tussen de kerken van Klein-Azië en die van de 

rest van de christelijke wereld over de datum waarop het paasfeest gevierd zou worden. 

Er werden synodes gehouden om over deze kwestie een eensgezind besluit te nemen. 

De uitkomst hiervan werd per brief aan alle lokale kerken medegedeeld. In 

verschillende kerken in Klein-Azië kon men zich niet in dit besluit vinden. Deze kerken 

gaven onder leiding van Polycrates te kennen het Paasfeest te blijven vieren op de dag 

waarop zij dit gewend waren.  

Victor, de bisschop van Rome in die tijd, reageerde furieus. Hij probeerde direct de 

kerken van heel Klein-Azië en omliggend gebied wegens hun onwil af te snijden van de 

wereldwijde kerkelijke eenheid. Daar staken andere leiders een stokje voor, waaronder 

de bisschop van Lyon, Ireneüs. Hij schreef namens de broeders in Gallië een 

verzoenende brief, waarin hij stelde dat de gemeente, net als in vroegere jaren, de 

eenheid ook wel kon bewaren zonder zich over dit soort bijzaken zo op te winden. 14 

Victor moest zich daar maar bij neerleggen. Hij wilde graag de belangrijkste zijn, maar 

dat lukte toen nog niet. Hij had nog geen macht genoeg om zijn wil door te drukken. 

Toch zat hij niet bij de pakken neer en zijn opvolger zou later wel met succes een greep 

naar de macht doen. 

 

Er speelden meerdere factoren een rol in deze ontwikkeling tot centralisme. De strakke 

Romeinse visie op organisatie en leiderschap zal er zeker één zijn geweest. Wat ook 

heeft bijgedragen is de ontwikkeling van de relatie met en de visie op het volk Israël. De 

kerk ging zich steeds meer als Gods eigen volk zien met alle bestuurlijke kenmerken die 

daarbij hoorden van dien. Beide aspecten versterkten elkaar in een groeiend 

centralisme. 

De kerk en Israël 

De relatie van de kerk met Israël is vanaf het begin gespannen geweest. De gemeente 

heeft, zoals we eerder zagen, veel te lijden gehad van de Joden. Deze relatie kwam 

verder onder druk te staan, toen Jeruzalem in het jaar 70 door Romeinse legioenen werd 

ingenomen. De (Joods-)christelijke gemeente vertrok toen uit de stad en ging naar Pela, 

aan de overzijde van de Jordaan. Hiermee distantieerde de kerk zich openlijk van de 

politieke en nationalistische ambities van de Joden. 

Toen Jeruzalem in 134, na een tweede opstand van de Joden, opnieuw door de 

Romeinen werd ingenomen, was de verwarring, ook voor Israël, compleet. Israël was als 

natie verpulverd. Het was Joden lange tijd zelfs verboden om in Jeruzalem te wonen. 

Wat had dit tot gevolg voor Israëls positie als Gods volk? De christen Justinus de 

Martelaar schreef al vóór die tijd in zijn dialoog met de Jood Trypho: 

Christenen vormen het ware Israëlische ras.15 
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Cyprianus (195-258) was bisschop van Carthago en schreef drie boeken tegen de Joden. 

Hij verklaarde dat hij in dit werk… 

…tracht aan te tonen dat de Joden, in overeenstemming met wat tevoren was voorzegd, 

van God waren afgeweken en Gods gunst hadden verspeeld, die zij in voorbije tijden 

hadden genoten en die hun voor de toekomst was beloofd; terwijl de christenen, die nu 

hun plaats hadden ingenomen, door geloof het goede van de Heere verdienden, en uit 

alle volken en van over de hele wereld zouden komen.16  

De kerk mag dan, geestelijk gezien, tijdelijk de plek van Israël hebben overgenomen, het 

duurde niet lang voor de kerk zich ook toe-eigende wat politiek gezien op Israël 

betrekking had. Dit had tevens gevolgen voor haar organisatiestructuur. De kerk ging 

zich organiseren alsof zij Israël was. Maar de kerk is geen volk of natie op aarde. Ze is 

Gods volk en Gods koninkrijk. Jezus zegt daarover: 

36Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, 

zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou 

worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. (Johannes 18:36) 

Jezus’ Koninkrijk is, in tegenstelling tot Israël, geen koninkrijk van of op deze aarde. Hij 

heeft Zijn dienaars, de discipelen, ook nooit opgeroepen Zijn koninkrijk op aarde te 

vestigen. 

 

Het idee dat de kerk de plek van Israël had ingenomen, werd uitgewerkt in de 

vervangingstheologie. De gedachte daarachter is dat God Israël vervangen heeft door de 

kerk. Volgens deze zienswijze zou Hij alles wat in de Bijbel over Israël geschreven staat, 

hebben overgedragen op de kerk. Zonder mensen tegen het zere been te willen stoten, 

vind ik dat er veel voor te zeggen valt dat God in de kerk een nieuwe weg is gegaan. 

Maar dan wel een weg, waarbij er ruimte genoeg is voor het volk Israël, inclusief haar 

eigen identiteit. Er is geen argument te bedenken waarom God meer van heidenen zou 

houden dan van Joden. Als God in de kerk een nieuwe weg is gegaan, betekent dat nog 

niet dat Hij de kerk de plaats van Israël (als natie) gegeven heeft. Het betekent al 

helemaal niet dat de kerk de rol van en de beloften aan Israël op zichzelf mag 

betrekken. Dat deed de kerk echter wel. Het effect hiervan beschrijft Renald E. 

Showers: 

Op het gebied van de ecclesiologie (de leer aangaande de kerk) droeg de 

vervangingstheologie op belangrijke wijze bij aan de ontwikkeling van het rooms-

katholicisme. De conclusie van de niet-Joodse leiders dat de kerk nu het Israël van God 

was, had tot gevolg dat zij zaken gingen invoeren in de kerk die God specifiek voor het 

volk Israël had ingesteld. Het boek Handelingen maakt duidelijk dat de oorspronkelijke 

kerkleiders oudsten waren. Maar omdat God Israël priesters gegeven had als middelaars 

tussen Hemzelf en het volk Israël, begonnen de niet-Joodse kerkleiders zichzelf priesters 

te noemen. God had voor Israël een gelaagd priesterschap ingesteld met één hogepriester 

aan het hoofd.17  
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Deze vervangingstheologie had grote gevolgen voor het begrip van de Openbaring en de 

profetie over het Duizendjarig Rijk. Het Oude Testament beschrijft het komende 

Vrederijk als onderdeel van de verwachting voor Israël en diens Messias. Nu de kerk 

zich de plaats van Israël had toegeëigend, ging zij ook dit aspect op zichzelf betrekken. 

Tot de vierde eeuw was het chiliasme (de verwachting dat het Duizendjarige Rijk zou komen) 

een onderdeel van de orthodoxie. Maar als, volgens de kerk, Israël had afgedaan als Gods 

volk, zou dat vrederijk dan nog wel komen? Hoe kon dan worden begrepen dat Israël 

daarin een rol speelde, zoals de profeten hadden voorzegd?  

In zijn begintijd als christen omarmde Augustinus de visie op het  Duizendjarig Rijk van 

de vroege kerk. Onder invloed van deze vervangingstheologie leerde hij later dat dit rijk 

niet een aards-, maar een geestelijk rijk op aarde moest zijn. In zijn boek Over de stad 
Gods leerde hij als eerste in de kerkgeschiedenis dat de georganiseerde katholieke kerk 

het Messiaanse Koninkrijk is en dat het  Duizendjarig Rijk reeds was begonnen bij de 

eerste komst van Christus. Dit werd de officiële leer van de kerk. Dr. Renald E. Showers 

schrijft hierover: 

Omdat ze zichzelf als het in de Bijbel voorzegde koninkrijk van God op aarde 

beschouwde, geloofde ze dat ze het recht had om haar overtuigingen en beleid aan alle 

mensen op te leggen, dus ook aan politieke leiders, heidenen en Joden. Daardoor 

ontwikkelde ze zich tot een machtig religieus-politiek apparaat dat alle aspecten van het 

leven in West-Europa bestuurde. Dit ging zelfs zo ver dat ze koningen en keizers 

aanstelde, overheerste, afzette en vernederde. 

Een ander gevolg was: 

Deze macht speelde een sleutelrol in de eeuwenlange vervolging van de Joden door de 

Rooms-Katholieke Kerk.18 

De kerk ging zich gedragen alsof zij Gods volk op aarde was. Aangezien een volk 

grondgebied heeft, ging de kerk zich dit ook toe-eigenen. De leiders van de kerk gingen 

zich gedragen als oudtestamentische priesters, die – in de eucharistie – (onbloedige) offers 

brengen. Maar dat niet alleen, de kerk kreeg een eigen koning. 

De bisschop van Rome grijpt de macht 

De bisschop van Rome die na Victor kwam, liet zich niet meer door de overige 

kerkleiders tegenspreken. Rome was de grootste stad met de voornaamste kerk.  

De vraag hoeveel mensen rond het begin van onze jaartelling in Rome woonden, is 

onderwerp van discussie en onderzoek, sinds Karl Julius Beloch hiervoor in 1886 het 

startschot gaf. Voorstanders van een groot Rome gaan ervan uit dat het wel vier miljoen 

inwoners geweest kunnen zijn. Voorstanders van een klein Rome houden het op een 

half miljoen. 

De stad werkte als een magneet op de omgeving. Van oorsprong bestond het Romeinse 

volk vooral uit hardwerkende boeren. Alle overwinningen op omwonende volken en de 

rijkdom die de Romeinen daarvan roofden, hadden echter een verwoestend effect op de 
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lokale economie. De boerenstand die Rome sterk had gemaakt, ging zo goed als failliet 

door de massale toevoer van goedkoop graan uit de provinciën. Er was voor de eigen 

bevolking niets te doen wat niet veel goedkoper gedaan kon worden door slaven die 

wegens de voortdurende oorlogen in grote aantallen konden worden aangeschaft. 

 

Veel berooide boeren trokken naar de stad zelf waar ze leefden van gratis 

graanuitdelingen en de verkoop van hun stem aan de optimaten (aanzienlijken) in de 

volksvertegenwoordiging.  

Deze massa doodarme, vrijwel niets doende proletariërs (‘mensen die alleen hun kinderen 

nog hebben’) bevolkte de straten en wijken van de stad. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat de kerk in Rome groter was dan die in steden als Milaan, Trier, Carthago of Hippo. 

Veel gegevens zijn er echter niet over de omvang van de kerk in Rome in die tijd. 

Eusebius haalt een brief aan van ene Cornelius, opziener van de kerk in Rome, waarin 

deze wat getallen noemt. Hierdoor kunnen we een indruk krijgen. Hij schrijft dat er in 

Rome… 

…zesenveertig oudsten, zeven diakenen, zeven onderdiakenen, tweeënveertig 

assistenten en in totaal tweeënvijftig duivelbanners, lezers en portiers waren en dat er 

meer dan vijftienhonderd weduwen en behoeftigen waren, die allen door Gods genade 

en menslievendheid werden onderhouden. (Eusebius 5.46.11) 

Sommigen schatten op basis van deze gegevens het aantal kerkleden in Rome op zo’n 

dertig- tot vijftigduizend. Dat is een kerk waar menig aannemer graag een gebouw voor 

zou plaatsen. Toch was de kerk in zijn geheel buiten Rome daar toen niet erg onder de 

indruk van. Uit het voorgaande bleek hoe zij bovenlokale problemen in overleg oploste. 

 

Dit ging zo totdat de bisschop van Rome de baas werd. De leider van de kerk in de stad 

waar de keizer woonde, wist zijn machtspositie uit te bouwen tot hij de baas werd over 

alle andere kerkleiders in het keizerrijk en als het kon daarbuiten. Het was al steeds 

meer de gewoonte geworden dat bisschoppen zich bij leerstellige meningsverschillen tot 

de bisschop van Rome wendden.  

Het was Calixtus, de opvolger van Victor, die de macht wist te grijpen. Dit deed hij in 

het jaar 220. Theologisch onderbouwde hij dit met behulp van een tekst uit Mattheüs: 

18En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de 

poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. 19Ik zal u de sleutels geven van 

het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de 

hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. 
(Mattheüs 16:18-19) 

Calixtus stelde dat Petrus de leider van de apostelen was en dat Jezus in deze tekst zegt 

dat Hij zijn kerk op Petrus zou bouwen. De kerk in Rome claimde door Petrus te zijn 

opgericht en dus, zo redeneerde Calixtus, kwam het leiderschap over de wereldwijde 

kerk aan de bisschop van Rome toe. 
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De kerk kreeg zo, net als Israël, haar koning. Tot op de dag van vandaag wordt de paus 

internationaal gezien als een soeverein vorst. De kerk ging zich gedragen alsof ze een 

natie was en wel de belangrijkste van allemaal. Ze zocht voortdurend macht uit te 

oefenen over alle andere natiën.  

De vader van Karel de Grote (Pippijn de Jonge of de Korte) werd voorgelogen dat keizer 

Constantijn grote gebieden van Italië aan de toenmalige paus had gegeven. De ‘Donatio 

Constantini’ (Schenking van Constantijn) was echter een vervalste oorkonde, zo bleek later. 

Volgens deze oorkonde zou Constantijn het wereldlijke oppergezag over het Westen 

aan paus Silvester I hebben overgedragen, als dank voor zijn overwinning op Maxentius. 

Deze macht zou de paus sinds de val van het Romeinse Rijk ontvallen zijn en daarom 

deed de toenmalige paus een beroep op de vrome Pippijn om deze macht ‘terug te 

geven’.  

Pippijn geloofde de paus op zijn woord en overhandigde hem zonder aarzelen de 

sleutels van de steden in zijn gebied. Rome was gedurende de Middeleeuwen de 

residentie van waaruit de paus koningen en keizers aanstelde, die namens hem 

regeerden over Europa. 

De Nikolaïeten en dit alles 

Jezus zal op de bovenstaande ontwikkeling gedoeld hebben, toen Hij over de 

Nikolaïeten sprak. Deze ontwikkeling was groot en samen met die van Bileam 

verwoestend voor de kerk. Zo blijkt hoe de leer van de Nikolaïeten verwant was aan die 

van Bileam. Net als Bileam hebben zij te maken met de organisatie van de kerk. Nadat 

Bileam de kerk met Rome verzwagerde, haalden de Nikolaïeten de hiërarchische 

bestuursstructuur van Rome de kerk in. Waar Jezus een hemels koninkrijk predikte, 

hebben Bileam en de Nikolaïeten er een aards koninkrijk van gemaakt. De apostelen 

hadden het fundament gelegd voor een organisch, decentraal georganiseerd, op de 

hemel gericht koninkrijk, waarin Jezus de Koning was. Bileam en de Nikolaïeten 

hebben dit fundament omgevormd tot een hiërarchisch, centraal gedomineerd, op de 

aarde gericht koninkrijk, waarin afwisselend de keizer, een koning of de paus het hoofd 

was. 

 

Deze ontwikkeling was al in de beginjaren van de kerk (in Efeze) begonnen bij onder 

andere Ignatius. In de brief aan Efeze heette dit de ‘werken’ van de Nikolaïeten. Het 

werd een leer, toen Calixtus deze gedachte met Mattheüs 16 onderbouwde. Dit 

gebeurde kort voor ‘Bileam’ (Constantijn) zich met de kerk ging bemoeien. Jezus haat dit 

en zal tegen beiden strijden met het zwaard uit Zijn mond. 
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Een korte onderbouwing tegen de hiërarchie 

In het bovenstaande ga ik ervan uit dat deze ontwikkeling ongezond was voor de kerk. 

Dat is voor sommigen misschien niet vanzelfsprekend. Daarom volgt hieronder een 

korte onderbouwing waarom een beroep op Mattheüs 16 ongegrond is. 

Als Petrus inderdaad de positie zou hebben gehad die bisschop Calixtus hem toedichtte, 

waarom had de kerk dit dan tweehonderd jaar lang op zijn beloop gelaten? De apostelen 

hadden, als zij hun opvolging zo belangrijk hadden gevonden, er dan zelf ook voor 

gezorgd. Er wordt nergens in de Bijbel over opvolging van de apostelen gesproken. En 

als er al sprake zou zijn van opvolging, dan is het nog steeds niet duidelijk waarom 

Rome de leiding op zich zou moeten nemen. De patriarch van Jeruzalem zou hiervoor 

meer in aanmerking komen. In de Bijbel staat dat Petrus de eerste leider van de kerk in 

Jeruzalem was. In Rome had men toen nog nooit van Jezus of Petrus gehoord. Het 

evangelie was in die dagen een exclusief Joodse aangelegenheid. 

 

Het is bekend dat Petrus in Rome heeft gewerkt, maar het is niet zeker of Petrus de kerk 

in Rome heeft gesticht of er een belangrijk leider was. Het is zelfs niet aannemelijk dat 

hij er de leider was, omdat hij de Latijnse taal onvoldoende machtig was. Men gaat 

ervan uit dat hij, om met de mensen in Rome te kunnen communiceren, Marcus als tolk 

bij zich had. 

Dat Mattheüs 16 de bijzondere positie van de bisschop van Rome zou legitimeren, is dus 

ongegrond. De kerk is de hoeder van de waarheid van het evangelie. Dit vraagt om 

wijsheid en is geen reden om de paus boven de Schrift te stellen.  

Het Oude Testament laat in de geschiedenis van de koningen zien dat een opvolger die 

in de traditie van zijn voorganger staat, niet automatisch een even goede leider is. 

Uitstekende koningen werden soms opgevolgd door zeer slechte, en slechte koningen 

soms door heel wijze zonen. 

Jezus waarschuwde tegen machtsstructuren. Het lijkt wel alsof Hij het pausdom zag 

aankomen, toen Hij zei: 

8Gij zult u niet rabbi laten noemen; want één is uw Meester en gij zijt allen broeders. 9En 

gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de 

hemelen is. 10Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de Christus. 
11Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. (Mattheüs 23:8-11) 

De paus heeft deze woorden van Jezus in de wind geslagen door zichzelf als de leidsman 

van de kerk absoluut gezag toe te meten. Ja, hij heeft zichzelf als leermeester van de 

kerk zelfs onfeilbaar gezag toegekend. Ook noemt hij zichzelf de vader van de kerk: het 

woord ‘paus’ komt van ‘papa’. 

Met betrekking tot het leiderschap van de gemeente, blijkt aan het eind van de 

Openbaring dat het nieuw Jeruzalem niet op één maar op twaalf fundamenten is 

gebouwd: 



119 

 

14En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf 

apostelen des Lams. (Openbaring 21:14) 

Op elk van de fundamenten staat de naam van een apostel. Er is geen apart 

‘belangrijkste fundament’ met de naam Petrus. Jezus had wel tegen Petrus gezegd: 

18En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de 

poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. 19Ik zal u de sleutels geven van 

het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de 

hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.” 
(Mattheüs 16:18-19) 

Maar Hij zei dit direct nadat hij tegen zijn andere apostelen had gezegd: 

18Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij op aarde binden zult, dat zal ook in de hemel gebonden 

zijn; en wat gij op aarde ontbinden zult, dat zal ook in de hemel ontbonden zijn. 
(Mattheüs 18:18) 

Wat zijn apostelen zullen binden, zal in de hemel gebonden zijn. Maar dit gaat verder 

dan deze twaalf mannen. Deze woorden klinken door de hele kerk. Alles wat elke 

gelovige zal binden, zal in de hemel gebonden zijn. Dit zien we ook in het evangelie van 

Johannes, waar Jezus wederom deze verantwoordelijkheid aan alle discipelen geeft: 

21Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22En nadat Hij dit gezegd had, blies 

Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. 23Als u iemands zonden vergeeft, 

worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. (Johannes 

20: 22-23) 

Petrus mag dan een rots zijn waarop Christus zijn gemeente bouwde, Andreas (zijn broer), 

Jakobus en diens broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, Tomas en Mattheüs, Jakobus, 

de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon de Zeloot en Paulus en allen die na hen kwamen, 

waren dat ook. 

 

Er zijn ongetwijfeld vele boeken geschreven om het pausdom te verdedigen, maar geen 

enkele student theologie zou ermee wegkomen, als hij op een dergelijke manier een 

tekst zou uitleggen. 

Het was niet Gods Woord, maar de machtshonger van Calixtus, die het pausdom 

‘rechtvaardigde’. Dat blijkt ook hier in de Openbaring. Het is Jezus en niet de paus die 

de zeven sterren, de zeven leiders van de zeven gemeenten, in zijn rechterhand houdt. 

Jezus is het Hoofd van de kerk en de paus niet. Jezus stuurt hier niet één brief aan de 

paus met instructies voor zeven kerken. Jezus zegt hier niet tegen Johannes dat hij eens 

met de paus moet gaan praten, zodat die zijn patriarchen opdracht kan geven de 

kardinalen te bevelen om eens met de aartsbisschoppen om tafel te gaan zitten hoe zij de 

bisschoppen kunnen informeren over de gang van zaken, zodat deze de priesters 

kunnen aanspreken dat zij de dekens moeten verwittigen om de pastores en kapelaans te 

instrueren voor hun kerken. Jezus stuurt zeven brieven aan zeven leiders van de 
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gemeenten die Hij Zelf verantwoordelijk stelt. Het is daarbij opvallend dat de gemeente 

in Rome zelfs niet eens wordt genoemd tussen deze zeven gemeenten. 

 

Het pausdom kan niet met Bijbelse argumenten worden gerechtvaardigd. Het is een 

instituut dat gebaseerd is op machtsdenken, controle en politiek. Er is een lange lijst 

pausen geweest die op niets anders belust waren dan op geld en macht. Er is zelfs een 

paus geweest die zijn voorganger (en tegenstander) liet opgraven en in een pauselijk 

gewaad stak om zijn lijk vervolgens te veroordelen, te verminken en in de Tiber te laten 

gooien (Stephanus VI in 897). De vijftiende-eeuwse paus Alexander VI Borgia was zo 

berucht dat het volk van Rome in de straten danste, toen hij dood was (vergiftigd, juni 

1497). Vele pausen hebben gevoerd.  

Het klopt dat er in elk type organisatie en in elk type kerk altijd misstanden zullen zijn. 

En in de geschiedenis van de Roomse kerk zijn ook zeer respectabele mannen paus 

geweest. Maar het instituut had er niet moeten zijn en heeft bovendien een structuur 

die het mogelijk maakte dat er despoten en misdadigers op de troon van het Vaticaan 

kwamen te zitten. Dat komt omdat het een instituut is, dat mannen aantrekt die van 

macht houden. Een bekende uitspraak van Lord Acton is: Macht maakt corrupt en 

absolute macht maakt absoluut corrupt (‘Power corrupts and absolute power corrupts 

absolutely’). 

 

Het pausdom legt veel te veel macht in de handen van enkelingen. Macht heeft zijn 

eigen dynamiek en de bisschop van Rome greep deze, niet omdat de Bijbel dit 

rechtvaardigde, maar omdat hij het wilde en de tijd er rijp voor was.  

Toen Constantijn zich met de kerk ging bemoeien, woonde de bisschop van Rome 

binnen een paar minuten lopen van het keizerlijk paleis en dat maakte zijn positie alleen 

maar sterker. De politieke macht van de paus is in onze tijd niet meer dezelfde als tot de 

zeventiende eeuw. Dat is niet zo omdat het Vaticaan daarvoor heeft gekozen, maar 

omdat de kerk in het Westen zich aan het Vaticaan heeft ontworsteld. Dit heeft 

overigens vele mensenlevens gekost. 

De eenheid en strijd tussen Bileam en de Nikolaïeten 

De Nikolaïeten waren dus al in opmars, toen de duivel de Romeinse keizer leerde dat hij 

de kerk onschadelijk kon maken door haar het keizerrijk ‘aan te bieden’. Het 

organisatiemodel van de Nikolaïeten maakte het Vaticaan tot een machtsblok, waarmee 

de overheden rekening dienden te houden. Het gevolg was dat er zo’n anderhalf 

duizend jaar een haat-liefdeverhouding tussen de wereldlijke en geestelijke overheden 

zou bestaan. Afwisselend eisten de keizer en de paus de troon van de kerk en de wereld 

op. Europese koningen zagen zichzelf dikwijls, in navolging van Constantijn (en wat de 

kerk daarover had gezegd) als koningen onder God. Zij waren daarom aan niemand anders 

verantwoording schuldig dan aan God en duldden geen inspraak van het volk. Het ging 

volgens hen verder niemand iets aan wat zij deden. Dit is volkomen in tegenspraak met 
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wat er in de Thora over de verplichtingen van koningen staat. Maar de Thora zou 

spoedig niet meer gelezen worden. Na de val van Rome trok de bisschop van Rome de 

macht over de wereldkerk naar zich toe. 

 

Als ze de kans hadden, bepaalden pausen wie een koning mocht opvolgen, zeker als 

deze geen wettelijke troonopvolger had. Zoals verkiezingscampagnes tegenwoordig veel 

geld kosten, was dat in het oude Europa ook het geval. Er werd veel geld uitgegeven 

voor het omkopen van allerlei kardinalen en invloedrijke personen. Bekend is dat Karel 

V een vermogen heeft moeten lenen om Duitse keurvorsten en de kerk ervan te 

‘overtuigen’ dat hij een betere kandidaat was voor de opvolging van Maximiliaan van 

Oostenrijk dan Frans I van Frankrijk. Zonder de goedkeuring van het Vaticaan kon een 

koning bijna niet functioneren. 

 

Paus Bonifatius VIII vaardigde in 1302 een bul uit waarin hij betoogde dat de paus aan 

het hoofd stond van de hele christelijke wereld. God had hem twee zwaarden 

toevertrouwd, zo zei hij. Dit idee ontleende hij aan Lukas (22:38). Het ging om het 

geestelijke en het wereldlijke zwaard. Het eerste zwaard hanteerde de paus zelf, het 

tweede droeg hij naar eigen inzicht en welgevallen over aan wereldlijke overheden. Als 

een koning dit zwaard slecht hanteerde, kon de paus het weer terugeisen. De vorst 

oefende zijn wereldlijke macht dus slechts uit in dienst van het geestelijke gezag, de 

paus. Dit staaltje van hoogmoed zou de oude Bonifatius niet makkelijk worden gemaakt. 

Vorsten hebben zo hun eigen ideeën over wat er met zwaarden moet gebeuren. Filips 

IV van Frankrijk was niet van plan om de kerkvorst zijn zin te geven en zette hem 

gevangen. De bejaarde paus schrok daar zo van dat hij spoedig het leven liet (1303). 

Gevolgen van ‘Bileam’ 

Nog vóór Constantijn waren er christenen die er geen moeite mee hadden om kerk en 

staat samen te voegen.  

In het jaar 204 werd het staatje Edessa, dat zich bevond op de plaats waar het huidige 

Turkije en Syrië bij de Middellandse Zee samenkomen, christelijk. Niet lang daarna 

volgde Armenië dat daar ten oosten van lag. Een land kan christelijke waarden en 

normen tot grondslag van haar wetgeving hebben, maar het kan niet christelijk zijn, net 

zomin als een stad, gemeenschap of familie. Jezus predikte een hemels koninkrijk. Daar 

worden mensen niet door geboorte, maar door wedergeboorte, burger van. 

Het ‘vaderland’ van een christen is het hemels koninkrijk. Iedereen moet daar zelf 

burger van worden, door persoonlijk geloof en de doop. Het is lovenswaardig om ernaar 

te streven dat iedereen in een gemeenschap erbij wil horen. En het is een zegen voor 

een stad of land als iedere inwoner deel heeft aan dat hemelse koninkrijk. Toch zal altijd 

een principiële scheiding nodig zijn tussen kerk en staat. Het volk van Edessa en 

Armenië werd door de staat ‘ingelijfd’ in een zogenaamd ‘Koninkrijk van God’. Dit heeft 

een verwoestend effect op het individueel geloof van de burgers van deze volken gehad. 
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Ten onrechte gaan burgers in zo’n situatie denken dat het wel goed zit met hun 

behoudenis, omdat ze zijn geboren in een christelijk land of omdat ze als kind zijn 

gedoopt.  

Weinigen van hen nemen dan nog de moeite om de eisen van het geloof serieus te 

nemen en beslissende persoonlijke keuzes te maken om Jezus te volgen. Zo wordt het 

geloof een gewoonte. Elk reveil blijkt al in de tweede en derde generatie gevaar te 

lopen. Men gaat ervan uit dat iedereen weet hoe het zit en dus ook wel bewust voor 

Christus kiest. Het gevaar is dat men vergeet dan dat elke volgende generatie zelf moet 

leren dat God geen kleinkinderen heeft. 

 

Toen het Romeinse Rijk ‘christelijk’ werd en hele legerafdelingen het doopvont in 

marcheerden en stadsbesturen voor het blok werden gezet om zich te bekeren of anders 

hun baan kwijt te raken, werden massa’s mensen aan de registers van de kerk 

toegevoegd, wier hart daar niet mee verbonden was. Zij hadden daar dus niet in moeten 

komen. Hele volken werden door de kerk verslagen en ingelijfd in het corpus 

Christianum (christelijk lichaam), waarin kerkelijke en wereldlijke belangen innig met 

elkaar zouden worden verstrengeld. Zo nam Constantijn vanaf 324 met het Romeinse 

Rijk vele volken in zijn bekering mee en bracht Clovis rond het jaar 500 zijn Frankische 

onderdanen met nog hardere hand tot ‘bekering’. De doop werd massaal en onder 

dwang toegediend aan groepen mensen die vóór en na deze doop nauwelijks onderricht 

in de boodschap van het evangelie hadden ontvangen. 

 

Dit kon alleen maar fout gaan. Na zijn intrede koos Constantijn Byzantium als nieuwe 

hoofdstad van het keizerrijk en verbood er de afgodentempels. De latere keizer 

Theodosius (stierf 395)  verklaarde het christendom tot staatsgodsdienst en verbood alle 

heidense erediensten. De tempels werden gesloten, verwoest of in christelijke kerken 

veranderd, de Olympische spelen werden opgeheven. ‘Zeus was door Christus 

overwonnen’, schrijft dr. E. Rijpma in zijn Ontwikkelingsgang der Historie. Het 

christendom werd volkskerk en volksgeloof. De kerk trok niet meer in het voetspoor 

van Jezus predikend rond, maar dwong het volk met kracht ‘de bruiloftszaal binnen’. Zo 

ontnam ze de mensen het besef van de noodzaak zich te bekeren, omdat zij nu dachten 

al in Gods Koninkrijk ingelijfd te zijn via een of ander verbond, waartoe ze krachtens 

hun geboorte of afkomst behoorden. 

 

Deze situatie werd ook gelegitimeerd door Augustinus. In zijn boek De Staat van God 

zet hij uiteen hoe de rol van de kerk in de maatschappij moet worden begrepen. Dit 

boek zou voor eeuwen de richting aangeven. Augustinus stelt dat er twee geestelijke 

rijken zijn: ‘Het ene is de Staat van God welke begon bij de schepping en zal uitmonden 

in het nieuw Jeruzalem. Het andere is de aardse staat, het rijk van de duivel. Dit laatste 

begon bij de val van de engelen en werd op aarde zichtbaar bij de ongelovigen en bij de 

heidense staten van Assyrië, Babylon en Rome. Een staat, zonder ware gerechtigheid, is 
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niets anders dan een roversbende, en zal bij het laatste oordeel verdoemd worden.’ 

‘Maar’, schrijft hij ook, in navolging van Eusebius en anderen… 

… reeds is het  Duizendjarig Rijk aangebroken: de tijd waarin de kerk samen met de 

christelijke heersers op aarde regeert. Want de kerk vertegenwoordigt de Staat van God 

op aarde. 

Deze redenering legitimeerde niet alleen de machtsbasis van de kerk, maar heeft, 

evenals de vervangingstheologie, ook gevolgen gehad voor de visie op de opname van de 

gemeente en het Duizendjarig Rijk. 

 

Het zou in Europa tot de Franse revolutie (1789) duren voor er weer een beweging zou 

komen die zou leiden tot scheiding van kerk en staat.  

Je zou je kunnen afvragen wat het gevolg van dit alles is geweest voor de opkomst en 

ontwikkeling van de islam. Scheiding van godsdienst en staat is voor de islam 

ondenkbaar. Het is bekend dat Mohammed beïnvloed is door het christendom van de 

zevende eeuw. De kerk was in die dagen streng hiërarchisch en innig verstrengeld met 

de overheid in een soort theocratie. Hoe zou de geschiedenis van het Midden-Oosten 

zich hebben ontwikkeld, als Mohammed een kerk had gekend die zich verre had 

gehouden van de leer van Bileam en die van de Nikolaïeten? 

Jezus zegt dat de kerk zich moet bekeren, dat ze haar identiteit weer moet terugvinden. 

Tijdens het concilie van Nicea zaten de leiders van de kerk, op wier lichamen de 

littekens van de martelingen in naam van Rome nog zichtbaar waren, met de keizer op 

het pluche. ‘Bekeer u,’ zegt Jezus, ‘anders zal Mijn toorn tegen je ontsteken.’ 

Oorlog met het zwaard van mijn mond (vers 16) 

Honderd jaar na Constantijn (halverwege de vijfde eeuw) was het Romeins 

staatsburgerschap en christen-zijn onderling verwisselbaar. In die tijd werden lessen in 

de christelijke leer als een korte weg naar romanisering beschouwd. In de hele 

Romeinse wereld ging de romanisering met het christendom gepaard. De Nikolaïeten 

hebben de kerk in een staat veranderd en Bileam heeft er de keizer op de troon gezet. 

 

Als de kerk zich niet bekeert, zal Jezus strijd tegen haar voeren met het zwaard van zijn 

mond, zegt Hij in vers 16. Dit zwaard is Gods Woord. En het Woord, waarmee Hij de 

kerk en Rome zal bestrijden, is even machtig als het Woord waarmee Hij de wereld 

schiep, het Woord dat bergen verplaatste, toen Hij scheiding maakte tussen de zee en 

het land.  

In dit geval bedoelt Jezus met het zwaard Zijn oordeel. Jezus spreekt de gemeente aan 

met de tweede persoon meervoud: ‘bekeert u dan’! Maar Hij gaat verder met de derde 

persoon meervoud: als de gemeente zich niet bekeert, ‘zal ik oorlog tegen hen voeren.’  
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Het is een oorlog tegen zowel Bileam als de Nikolaïeten. Iets vergelijkbaars gebeurde in 

de geschiedenis van Israël. De Moabieten die Bileam hadden ingehuurd, werden 

weggevaagd, maar daarbij zijn duizenden van het volk Israël omgekomen. Dit zal ook 

het lot van Rome zijn: haar Rijk zal worden vernietigd en daarbij zullen velen van de 

kerk omkomen. 

Voor ‘Balak’ (het keizerrijk) kwam het oordeel snel. Na de rampzalige tien jaar, die we bij 

Smyrna bespraken, kwam er vrede en tijdelijke voorspoed. Toch zette de ondergang van 

het rijk spoedig in, nadat het de kerk tot ‘overspel’ had verleid. Nog geen vijftig jaar na 

de eerste bemoeienis van de keizer met de kerk, begon het rijk op zijn grondvesten te 

schudden. Dit kwam niet door interne onlusten, maar door aanvallen van buiten. 

Opgejaagd door de Hunnen en de extreem strenge winter van 374-375 begonnen 

Germaanse stammen het keizerrijk binnen te sijpelen. Keizer Theodosius, die het 

christendom tot officiële staatsgodsdienst had verheven, zou de laatste keizer van het 

Romeinse Rijk als geheel zijn. Hij kon niet voorkomen dat de Visigoten zich onder 

leiding van Alarik I in zijn rijk vestigden. Toen Theodosius op 17 januari 395 in Milaan 

overleed, werd het Romeinse Rijk tussen zijn twee zonen verdeeld. Het West-Romeinse 

Rijk zou door de jongste, Honorius, en het Oost-Romeinse Rijk door de oudere Arcadius 

worden bestuurd. 

 

Vooral de invallen van de Hunnen zijn rampzalig geweest. Voor hun eerste 

plundertochten werden ze gedreven door de honger, maar al snel waren deze vanuit 

Centraal-Azië optrekkende nomadische volken slechts uit op vernietiging. De kleine 

ruiters zagen eruit als gedrochten uit de onderwereld. Ze kwamen niet om het zich 

gemakkelijk te maken. Ze vestigden geen koninkrijk in overwonnen gebieden. Ze 

plunderden en vertrokken. Daarbij maakten ze geen onderscheid tussen jong en oud, 

goed of kwaad. Ze maakten geen krijgsgevangenen of slaven, maar doodden iedereen. 

Het enige waarvoor ze interesse hadden, was goud en vrouwen, het liefst mooie, rijke 

vrouwen. Ze verschenen op hun gedrongen paarden daar, waar men ze het minst 

verwachtte. Vlug als zij waren, snelden ze het gerucht vooruit. Godsdiensten waren niet 

heilig voor hen. Zelf hadden ze er geen. Ze ontzagen ouderen niet en voelden geen 

medelijden voor hulpeloze kinderen. Hun komst leek op een strafgericht. Hun 

beroemdste koning, Atilla, werd wel ‘de gesel Gods’ genoemd. Hiëronymus, de 

kerkvader die later de Bijbel in het Latijn (de Vulgata) zou vertalen, schrijft in deze tijd: 

Mijn ziel huivert wanneer ik denk aan het verval in onze dagen. Al ruim twintig jaar 

lang wordt er van Constantinopel tot de Julische Alpen dagelijks Romeins bloed 

vergoten. Het Skythenland (in Zuid-Rusland), Thracië, Macedonië, Thessalië, Epirus en 

geheel Pannonië zijn door Goten, Sarmaten, Quaden, Almanen, Hunnen, Vandalen en 

Marcomannen overspoeld, geplunderd en verwoest. Hoeveel eerzame vrouwen, hoeveel 

godgewijde maagden en belezen en adellijke levens zijn in deze oorlogen niet onteerd! 

Bisschoppen werden gevangen genomen, priesters en andere bekleders van geestelijke 

waardigheid vermoord. Kerken zijn verwoest of tot paardenstallen gemaakt en 

relikwieën van martelaren verstrooid. 
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En hij gaat verder: 

Tot dusver hadden de versterkingen die Alexander de Grote daar aan de poort met Azië 

had aangelegd, het Avondland voor deze roverscharen behoed. Nu echter joegen de 

Hunnen op hun gevaarlijke paarden in alle richtingen voort en overal verspreidden zij 

de verschrikkingen van hun moorddadig optreden. 

Het was een rampzalige tijd: 

Niemand wist waar zij vandaan kwamen en zij zelf nog het allerminst. Maar op slag 

waren zij overal. Dammen om deze stroom in duizend bloedige beddingen te keren, 

schenen er niet te zijn. 

De wanhopige woorden van Hiëronymus klinken zelfs nu nog door in de verslagen van 

die rampzalige tijd. Hermann Schreiber haalt ze aan in zijn boek De Hunnen, het volk 
van Attila, de gesel Gods. Duidelijk wordt hoe in deze gebeurtenissen Jezus met het 

zwaard van zijn mond strijdt voert tegen ‘Balak’ en diens Romeinse Rijk. Vijfentachtig 

jaar nadat de keizer in Nicea voor het eerst een kerkvergadering voorzat, en vijftien jaar 

nadat het Romeinse Rijk in twee delen uiteenviel, werd de stad Rome geplunderd door 

de Germanen (410). Niet lang daarna (476) zou de stad ten onder gaan. De volkenstroom 

die op gang was gekomen, staat bekend als de grote volksverhuizingen. De macht over 

Europa ging, toen Clovis de brokstukken bij elkaar veegde, naar de Germanen (Franken). 

 

Het is bijna bizar dat niet-bekeerde inwoners van het keizerrijk de geestelijke oorzaak 

achter de rampspoed wel zagen, maar Augustinus niet. De nog heidense burgers 

verweten de keizer dat het onheil een gevolg was van het feit dat hij de oude goden had 

verlaten ten gunste van het christendom. De bevolking van het Romeinse Rijk is al voor 

meer dan tachtig procent christen, als Augustinus ter verdediging van de keizer en kerk, 

zijn genoemde boek De civitate Dei schrijft. Hij had beter de kerk kunnen oproepen om 

haar banden met het keizerrijk te verbreken. Augustinus begreep niets van Gods toorn 

over de werken van Bileam en de leer van de Nikolaïeten. Het Romeinse Rijk restte 

slechts iets meer tijd dan de duur van Augustinus’ leven. Augustinus was dertig jaar na 

Nicea geboren en kon op zijn sterfbed in 430 de legers van de Vandalen horen, terwijl 

deze de poorten van zijn stad, het Noord-Afrikaanse Hippo, afbraken. 

 

Het Oost-Romeinse (Byzantijnse) rijk bleef wel nog lang bestaan. Dit rijk had zijn 

oorsprong in Rome, maar het is moeilijk om in deze oosterse rest. zonder het kernland 

Italië, het Romeinse Rijk van weleer te zien. Haar omvang en invloed was al snel geen 

schaduw meer van het oude keizerrijk. 

 

Na de verwoestende aanvallen van de Hunnen bekeerden de kerk en het keizerrijk zich 

niet. En het duurde niet lang voor de volgende golf van geweld op de restanten van het 

Romeinse Rijk begonnen in te beuken. Het waren de legers van Mohammed. Hij trok 

stormenderhand door het Midden-Oosten en Noord-Afrika en vernietigde de macht van 
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Bileam in die gebieden. De strijd tegen de islam zou een slepende worden, totdat met de 

val van Constantinopel (1453) niets meer over was van het eens zo grote Rijk. Zo is Rome 

bestreden door het ‘zwaard uit Jezus’ mond’. 

De kerk heeft ernstig geleden onder deze situatie. Met de val van het Rome was ze haar 

beschermheer, de christelijke keizer, kwijt. Om met de woorden waarmee Eusebius de 

positie van de keizer rechtvaardigde, te spreken: ze waren hun ‘episkopos’ kwijt, hun 

leider, die zijn christelijke en heidense onderdanen in de christelijke waarheid 

opvoedde. Maar het ergste was dat ze Christus’ kandelaar, waarover Jezus tot Efeze 

sprak, kwijt waren. 

 

Met de val van Rome komt een einde aan de periode van de kerkvaders. Het merendeel 

van de volgende generatie priesters kon lezen noch schrijven. Bij gebrek aan een 

alternatief werd Augustinus’ leer leidend voor de komende duizend jaar. De kerk 

bekeerde zich niet van de leer van de Nikolaïeten. Deze rampspoed was het resultaat 

van de strijd die Jezus ‘met het zwaard van zijn mond’ voerde tegen hen die vasthielden 

aan de leer van Bileam en die van de Nikolaïeten. Maar, zoals we zo vaak zien, leerde de 

kerk hier niet van. 

6. Wie luistert en overwint, zal Ik geven (vers 17) 

17Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie 

overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen 

geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem 

ontvangt. 

Ter afsluiting van deze brief worden drie zaken genoemd die de leden van de gemeente 

zullen ontvangen, als ze overwinnen. De drie zaken zijn kenmerkend voor deze 

kerkelijke periode en herinneren aan de tijd dat Israël door de woestijn trok. Er zou een 

dorre tijd voor de kerk aanbreken. 

Het verborgen manna (vers 17) 

In ‘de’ kerk zou de prediking van het Woord vervangen worden door sacramenten en 

rituelen. Het gebed tot God werd vervangen door het voorlezen van formuliergebeden. 

En eeuwenlang zou de mis in het voor een groeiende groep kerkgangers onverstaanbare 

Latijn worden opgedragen. Geestelijk voedsel was schaars. 

 

God zegt bij monde van Mozes: ‘Overpeins mijn Woord dag en nacht.’ (Deuteronomium 6) 

Hoe zouden de mensen dat nog kunnen? De kerk is na de staatsgreep van Balak en de 

Nikolaïeten in de macht van Gods tegenstander gekomen. Het is zo bar dat de kerk 

gelovigen niet langer oproept om Gods Woord te overpeinzen, maar hun integendeel 

verbiedt dit zelfs maar te lezen. Wie de Bijbel in de taal van het volk zou vertalen, 

riskeerde een wrede doodstraf. 
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In deze geestelijke woestijn is het niet verwonderlijk dat Gods volk zou verhongeren, als 

Hij niet zou ingrijpen. Het manna dat Jezus hier noemt, verwijst naar het voedsel dat 

God Israël in de woestijn te eten gaf. In de woestijn was moeilijk aan eten te komen. 

Zonder Gods hulp zou het volk van honger omgekomen zijn. De kerk is ook een droge 

wildernis geworden. Gelovigen zullen er hun geestelijke voedsel niet meer kunnen 

vinden. Maar wat is dan dit manna, waarover Jezus het heeft? 

De Farizeeën zeggen op een zeker moment tegen Jezus: 

31Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is: Brood uit 

de hemel gaf Hij hun te eten. (Johannes 6:31) 

Jezus zegt daarop: 

35Ik ben het brood van het leven, wie tot mij komt zal nooit meer hongeren en wie in 

mij gelooft zal nooit meer dorsten. (Johannes 6:35) 

Jezus belooft dat Hij gelovigen die volharden, net als de Israëlieten in de woestijn op 

bovennatuurlijke wijze zal voeden. Hij is zelf het brood uit de hemel. 

Een witte steen (vers 17) 

De richting waarin we de betekenis van deze witte steen moeten zoeken, is het 

borstschild dat de hogepriester over zijn kleding droeg als hij het meest heilige deel van 

de tempel binnenging. Hierover staat in Exodus: 

U zult twee chrysopraasstenen nemen en de namen van de zonen van Israël daarin 

graveren. (…) Dan zult u deze twee stenen op de schouderstukken van de efod zetten als 

gedenkstenen voor de Israëlieten die Aäron op zijn beide schouderstukken voor de Here 

zal dragen. (Exodus 28:9-12) 

In de chrysopraasstenen die de hogepriester droeg als hij voor Gods troon kwam, waren 

dus de namen van de stammen van Israël gegraveerd. Jezus draagt, als de Hogepriester 

van het nieuwe verbond (Hebreeën 3:1), hen die volharden op zijn schouders (dicht bij zijn 

hart) tot voor Gods troon. 

De chrysopraas is een groene edelsteen. In onze tekst heeft Jezus het niet over een 

groene, maar over een witte edelsteen. De steen is een ‘leukos psephos’. ‘Leukos’ 

betekent ‘wit’, ‘helder’ en wordt ook gebruikt om de reiniging van de ziel aan te duiden 

en de glans van de kleding van engelen te beschrijven. Zij die overwinnen, krijgen een 

schitterende, nieuwe identiteit. 

Een nieuwe naam die niemand kent (vers 17) 

God geeft mensen in de Bijbel soms een andere naam, zagen we al. Met die naam brengt 

Hij tot uitdrukking hoe Hij deze mensen ziet of hoe Hij hen wil vormen. Met een 

nieuwe naam geeft Hij mensen een nieuwe identiteit die bij hen past, en die schrijft hij 
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op een witte steen. Bij zijn wederkomt heeft Jezus een naam die (nog) niemand kent 

(Openbaring 19:12). Deze naam wordt bewaard tot het moment waarop niemand hem 

meer kan misbruiken. Het lichaam van Christus, de kerk, krijgt ook een nieuwe naam, 

een nieuwe identiteit. Maar welk nut heeft een naam die niemand kent? Alleen God 

kent deze naam. Dit spreekt van intimiteit. God kent, tussen die vele duizenden 

‘naamchristenen’ van het voormalige Romeinse Rijk, hen die Hem echt trouw zijn 

gebleven, en geeft hen een nieuwe identiteit. Dit zal echter nog lang duren. Eerst komt 

de Thyatira-periode. 
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De vierde periode: Thyatira 

De Thyatira-periode begint rond de val van het Romeinse Rijk. Anders dan Efeze en 

Pergamus heeft Thyatira geen scherp begin.  

Na de strijd van Jezus tegen Bileam en de Nikolaïeten is er veel veranderd voor de kerk 

en het Romeinse Rijk. Thyatira beschrijft een belangrijk deel van wat wel de donkere 

Middeleeuwen wordt genoemd. 

18En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die 

ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper: 

19Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw 

werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. 

20Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij 

een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn 

dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. 

21En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij 

heeft zich niet bekeerd. 22Zie, Ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, 

in grote Verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. 23En haar kinderen zal 

Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren 

en harten doorzoek, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken. 

24Maar Ik zeg tegen u, en tegen de overigen in Thyatira, voorzover zij deze leer niet 

hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de satan niet hebben leren kennen: 

Ik zal u geen andere last opleggen 25dan deze: Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom. 

26En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik 

macht geven over de heidenvolken. 27En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, zij 

zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook Ik die macht van 

Mijn Vader heb ontvangen. 28En Ik zal hem de morgenster geven. 29Wie oren heeft, laat 

hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 

De belangrijkste punten in deze profetie zijn: 

 

1. Thyatira (de naam) 

2. Schrijf aan… Dit zegt… (vers 18) 

3. Ik ken uw liefde en geloof (vers 19) 

4. U laat Izebel haar gang gaan (20-23) 

5. Alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben die hart en nieren doorzoek (vers 

23) 
6. De diepten van satan (vers 17) 

7. Wie overwint (vers 25-27) 
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1. Thyatira 
De stad Thyatira lag zo’n zestig kilometer ten zuidoosten van Pergamus. Ze was gesticht 

als kolonie door Macedonische soldaten. De stad was vooral bekend vanwege zijn 

handel en industrie. In Handelingen (16:14) wordt Thyatira genoemd als Paulus Lydia 

ontmoet. Zij was een zakenvrouw uit deze stad. De brief aan Thyatira is de middelste en 

grootste van de zeven brieven. De boodschap gaat over dat deel van de kerkgeschiedenis 

dat ook in het midden ligt en het langst duurde. 

 

Thyatira betekent geur van teistering, of geur van kwelling. In verband daarmee 

kunnen we denken aan Paulus’ uitspraak dat gelovigen een geur van Christus zijn. De 

kerk is nu een kwelling geworden. Ze teistert het volk. Er is één positief punt te melden 

over Thyatira en dat staat in het begin. 

 

Toen het Romeinse Rijk viel, waren de gevolgen onvoorstelbaar. In de eeuwen daarvoor 

hadden verschillende machtige rijken elkaar in het Midden-Oosten opgevolgd. Assur 

werd verslagen door Babel en Babel door de Meden en Perzen, die op hun beurt werden 

overwonnen door Alexander de Grote. Diens Griekse rijk moest weer wijken voor het 

Romeinse.  

Elk bestaande rijk werd zo telkens overwonnen door een volgend. Rome werd echter 

niet echt ingenomen door een volgende macht. Het Rijk viel uiteen en bleef deels als 

een schaduw van zichzelf voortbestaan. Tot de Franken aan de macht kwamen, was het 

gebied waarover Rome eens heerste, een bestuurlijke chaos geworden. Met de 

Romeinen en hun legers verdween het overheidsgezag. Europa werd een Wilde Westen, 

waar het recht van de sterkste heerste. Scholen verdwenen, bibliotheken werden 

verbrand en rechtssystemen genegeerd. De cultuur verschrompelde. Mensen waren 

onbeschermd. Het reizen over de niet langer onderhouden wegen was door struikrovers 

gevaarlijk geworden.  

Thomas Cahill schrijft in zijn boek Dankzij de Ieren over deze tijd: 

Aan het begin van de zesde eeuw werd de kaart van West Europa onherroepelijk 

gewijzigd. Halverwege de eeuw schrijft Salvianus dat Trier, het centrum van het 

Romeinse militaire bewind, vier keer werd verwoest. Keulen werd overspoeld door de 

vijand, Mainz lag in puin. Niet alleen de Romeinse provincies waren verdwenen, ook de 

subtiele fundering van de Romeinse politieke organisatie en communicatie was 

weggevaagd. Daarvoor in de plaats kwamen de kleine robuuste vorstendommen van de 

Middeleeuwen, Gotische ongeletterden heersten over andere Gotische ongeletterden, 

heidens of soms Ariaans, dat wil zeggen: ze hingen een verarmde, versimpelde vorm van 

het christelijk geloof aan waarin Jezus, net als Mohammed in de islam, de rol van profeet 

had. 19 

Een kenmerk van Thyatira dat overeenkomt met de Middeleeuwse maatschappij, was 

het gildewezen. Van Thyatira is bekend dat het een provinciestadje was dat 

sociaaleconomisch door deze beroepsverenigingen werd beheerst. Binnen een gilde 
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waren vaklieden met elkaar verbonden en zochten bescherming van eigen 

beschermgoden, die zij ook vereerden. In de Middeleeuwse gilden waren de beelden 

van antieke goden vervangen door die van christelijke schutspatronen. Dit waren 

meestal overleden mensen uit de kerkgeschiedenis . Ze werden op gelijke wijze vereerd 

en op bepaalde dagen in processies door de stad gedragen. 

2. Schrijf aan … dit zegt … (vers 18) 

18En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die 

ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper… 

De Zoon van God (vers 18) 

Jezus begint dit briefje met de mededeling: ‘Dit zegt de Zoon van God’. Dit is de enige 

plaats in de Openbaring waar Jezus zichzelf de Zoon van God noemt. Er is een 

dringende reden waarom Hij dat doet, zo zal straks blijken bij de vermelding van Izebel. 

Ogen als een vuur en voeten als koper (vers 18) 

Jezus stelt zich voor met ogen als van vuur en voeten als koper. Vuur en koper kwamen 

in de Joodse tempeldienst samen op het koperen brandofferaltaar. Op dat altaar werden 

de offers gebracht. Er waren offers waarmee zonden verzoend werden, en offers 

waarmee Joden hun dankbaarheid aan God tot uitdrukking konden brengen. Het altaar 

was het middel waardoor mensen God iets konden aanbieden. Jezus is in dit beeld zowel 

het altaar als het offer. Hij bevindt zich ‘tussen’ het koper aan de onderkant (zijn voeten) 
en het vuur (zijn ogen) aan de bovenkant. In hoofdstuk 4 en 5 zal ik hier uitgebreider op 

ingaan. 

Koper/brons 

Ofschoon in vertalingen zoals die van het Nederlands Bijbelgenootschap vaak gesproken 

wordt van ‘koperbrons’, heeft de weergave van de Statenvertaling, die van ‘blinkend koper’ 

spreekt, de voorkeur. Brons is een legering van twee of meer metalen: koper, tin en – 

afhankelijk van het gebruik – andere metalen. De metalen die in de tempel en de tabernakel 

gebruikt werden, waren steeds zuivere metalen. Het is onwaarschijnlijk dat Jezus’ voeten als 

een mengsel van twee metalen worden beschreven. Ze zouden dan vergelijkbaar zijn met de 

voeten van het beeld in de droom van Nebukadnezar die werden gezien als bestaande uit 

twee materialen. De betekenis daar van die twee materialen is dat ze staan voor 

onbestendigheid. (Daniël 2:41) 

Offers waren een lieflijke geur voor God. In de bepalingen voor offers staat: 

41En het andere lam moet u bereiden tegen het vallen van de avond. U moet daarmee 

doen als met het ochtendgraanoffer en het bijbehorende plengoffer, als een aangename 

geur. 42Het is een vuuroffer voor de HERE. (Exodus 29: 41-42) 
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Toch was niet het niet zozeer het verbranden van een offer zelf, wat God aangenaam 

vond. Het hart van de mens die het offer bracht, was bepalend. Als dat niet in orde was, 

hoefde het offer voor God niet. Hierover zegt Hij bij monde van Jesaja: 

13Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen; gruwelijk reukwerk is het Mij; 

nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten. Ik verdraag het niet: 

onrecht met feestelijke vergadering. (Jesaja 1:13) 

Offers die niet met het juiste hart werden gebracht, verdraagt God niet. 

 

Thyatira brengt heel veel offers. De kerk is in de Middeleeuwen vrijwel voortdurend 

gevuld met de geur van wierook. Op zich is er niets mis met wierook. Reukwerk staat 

symbool voor gebed en gebed is de hoeksteen van het christelijk leven. Ook in de 

Openbaring valt te lezen over reukwerk. Toch heeft het branden van wierook in de 

kerk geen toegevoegde waarde. Het gebruik komt voort uit de tempeldienst. De 

gemeente moet niet samenkomen om wierook te branden, maar om echt te bidden. De 

eerste christenen deden dat. Zij kwamen bijeen om te bidden, het avondmaal te vieren 

en de leer van de apostelen te bestuderen. Niet om de rituelen van de tempel na te 

bootsen. 

 

In de katholieke en oosters-orthodoxe kerk heeft het altaar en het eten daarvan altijd 

een plaats binnen de liturgie gehad. Zo stonden in de Pieterskerk te Leiden in de 

hoogtijdagen van het katholicisme wel dertig altaren waar wierook op werd geofferd 

voor evenzoveel beelden. De kerk van de Middeleeuwen verspreidde een onaangename 

geur, omdat ze op de verkeerde manier offers bracht aan de verkeerde personen: de 

schutspatronen. Het is ‘gruwelijk reukwerk’, zei God tegen Israël. Hier zegt Jezus dat 

tegen de gemeente, tegen Thyatira: Het is een ‘geur van kwelling’; Ik verdraag het niet. 

3. Ik ken uw liefde en geloof (vers 19) 

19Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw 

werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. 

De voorafgaande brief aan Pergamus en deze brief aan Thyatira schetsen de kerk op een 

zeer negatieve manier. Er is weinig opbeurends in te vinden. Behalve dit vers. Als een 

roos in de berm van een modderpad, staat dit vers hier onverwacht te pronken. Een zin, 

die zo in de briefjes aan Smyrna en Filadelfia had kunnen staan. Een en al lof! Het 

ontbreekt niet aan liefde, het ontbreekt niet aan geloof, het ontbreekt niet aan 

dienstbetoon, niet aan volharding en de laatste werken zijn zelfs meer dan de eerste! 

Hoe kan Jezus de kerk hier roemen om haar liefde en werken en straks zo 

buitengewoon hard, uithalen naar Izebel en haar kinderen in haar midden? 
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Tijdens de grote volksverhuizingen die op gang kwamen na de val van het Romeinse 

Rijk, kwam vanuit het Westen van Europa gedurende korte tijd een opmerkelijk 

positieve ontwikkeling. Terwijl Germanen en Goten vanuit het noorden en oosten over 

de Donau en de Rijn kwamen, begon God in Ierland, in het hart van een uit Engeland 

geroofde slaaf, een goed werk. Deze Patrick hoedde in het koude Ierland de schapen van 

zijn harde meester. Hij vluchtte terug naar Engeland, maar werd daar door God 

geroepen om naar Ierland terug te keren om het evangelie te verkondigen aan het volk 

dat hem als slaaf had behandeld.  

In zijn ouderlijk huis kreeg Patrick een visioen van Victorius die talloze brieven bij zich 

had. Victorius was een man die hij kende van de tijd dat hij in Ierland was en hij gaf één 

van die brieven aan Patrick. De aanhef van de brief luidde ‘Vox Hiberionacum’: Stem 

van het Ierse volk. Op dat moment hoorde Patrick een menige roepen: ‘Kom alsjeblieft 

terug en leef met ons.’ Vanaf dat moment kan hij de Ieren niet meer uit zijn hoofd 

zetten en krijgt hij steeds vaker visioenen om naar hen toe te gaan. In het sterfjaar van 

de (laatste) kerkvader, Augustinus (430), werd Patrick tot priester gewijd om twee jaar 

later het anker op te halen en terug te zeilen naar Ierland. 

 

Wat voor mensen waren de Ieren waar Patrick naar terugging? Onder de barbaarse 

volken deelden zij met de eerder genoemde Hunnen een hoge plaats. Ze waren berucht 

om hun afschrikwekkende strijdmethoden. Thomas Cahill beschrijft in Dankzij de Ieren 

beeldend hoe zij, tijdens hun veel voorkomende oorlogen, naakt, slechts voorzien van 

zwaard en schild, huilend als wolven voortjoegen over het slagveld. Hij beschrijft hoe zij 

zich in verdwazing, alsof ze door de duivel bezeten waren, voortgedreven door het helse 

gegil van doedelzakspelers, op hun vijanden stortten. 

 

Tegen dit gruwelijke spektakel waren de Romeinen niet opgewassen. De Ierse strijders 

wisten dat ze bezeten raakten als ze de vijand tegemoet stormden, en dat hun 

verschijning dan ingrijpend veranderde. Ze noemden dit fenomeen riastradh 

(krijgsrazernij). Ze offerden krijgsgevangenen aan hun oorlogsgoden en pasgeboren baby’s 

aan goden voor de oogst. Ze beschouwden het hoofd als de zetel van de ziel en plaatsten 

hoofden van hun overwonnen vijanden in hun tempels en op palissaden. Ze lieten 

verschrompelde hoofden ter versiering aan hun gordels bungelen, gebruikten deze als 

voetbal tijdens overwinningsfeesten en maakten van het schedeldak ceremoniële 

drinkkommen. 

 

Toch waren deze woestelingen buitengewoon bijgelovig en bang voor de onzichtbare 

wereld van de geesten. Dat Patrick ’s nachts in de open lucht durfde te slapen, maakte 

meer indruk op hen dan iemand die deelnam aan een veldslag. Zijn eenvoud, integriteit 

en prediking werkten in korte tijd uit dat bijna het hele Ierse volk tot geloof kwam. En 

dat gebeurde niet met geweld, zoals eerder op het continent het geval was. 

 



134 

 

Het paste bij hun volksaard dat de Ieren zich erg aangetrokken voelden door teksten 

over martelaren tijdens de Romeinse vervolgingen. Met deze teksten leerden zij lezen. 

En in reactie daarop zochten zij naar vergelijkbare wegen om op hun beurt God te 

dienen. Ze lieten zich door niets tegenhouden om hun geloof te verkondigen. 

Aanvankelijk bouwden ze over het hele eiland kloosters. Na verloop van tijd gingen ze 

zelfs van hun eiland af – en dat was voor Ieren een hele opgave! Genesis 12:1 stond 

daarbij voor hen centraal, waar God tegen Abraham zegt: ‘Ga uit uw land en uit uw 

maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal.’ Ze trokken naar 

Schotland, Engeland en uiteindelijk zijn het de Ieren geweest, die vanaf eind zesde, 

begin zevende eeuw in grote aantallen op honderden plaatsen op het vasteland van 

Europa kloosters stichtten en het evangelie verkondigden, daar waar ‘Pergamus’ het 

intussen al lang had laten afweten. 

Om enig beeld hiervan te geven, volgen nu wat stukjes uit het boek van Cahill: 

Patrick schonk de Ieren zijn christelijk geloof. Dit was het eerste niet-geromaniseerde 

christendom in de geschiedenis der mensheid. Een christendom zonder de sociaal-

politieke bagage van de Grieks-Romeinse wereld en dat zich volledig aanpaste in de 

Ierse cultuur. Rome had daarentegen het christendom verwelkomd, en niet andersom; 

door het edict van Milaan werd in 313 de nieuwe religie officieel erkend en werd ze 

troeteldier van de nieuwe keizer. De Romeinse cultuur veranderde er nauwelijks door, 

en vaststaat dat het christelijk geloof veel van zijn bijzondere kenmerken verloor. Door 

Patrick werd Ierland, dat niet de macht en onverbiddelijke tradities van Rome bezat, in 

de armen van het christendom gesloten, waardoor het een compleet nieuw land werd, 

iets wat men nooit eerder had gezien: een christelijke cultuur, waar slavernij en 

mensenoffers ondenkbaar waren en aanzienlijk minder oorlog werd gevoerd.20 

Ierland had in korte tijd veel te bieden. Dit trok ook mensen uit Engeland en van het 

continent aan. De Engelse monnik-geschiedschrijver Baeda (672-735) scheef: 

Veel Engelse edelen en ook lagere standen waren derwaarts gegaan en verlieten hun 

geboorte-eiland voor religieus onderricht of een soberder levensstijl. Sommigen wijdden 

zich weldra aan het kloosterleven, anderen verheugden zich op nog meer onderricht en 

bezochten de ene na de andere monnikcel. Zij werden allen gastvrij ontvangen door de 

Ieren, die hen iedere dag kosteloos voorzagen van voedsel, studieboeken en onderricht.21  

De Ierse mentaliteit was er deels de oorzaak van dat ze openstonden voor iedereen, maar 

hield daardoor ook een ontwikkeling niet tegen waar Jezus straks op zal reageren: 

De Ierse gastvrijheid kwam niet alleen allerlei soorten mensen, maar ook een 

verscheidenheid aan ideeën ten goede. Zo onverschillig als de Ieren tegenover orthodoxe 

ideeën stonden, zo weinig gaven zij om uniformiteit binnen de kloosterorden, en ze 

sleepten alles wat ze te pakken konden krijgen hun bibliotheken in. Ze waren 

vastbesloten om hier niets uit te weren.22 

Vanuit Ierland trok een stroom missionarissen de wereld in: 
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Monniken begaven zich op weg, in allerlei richtingen, geconcentreerd op een heroïsche 

vrijwillige ballingschap in naam van Christus. Natuurlijk waren zij krijgshaftig en 

absoluut niet bang voor welk monster ook dat op hun weg kwam. Sommigen gingen 

naar het noorden, zoals Colomba. Anderen naar het noordwesten, zoals Brendan de 

Navigator, en naar IJsland, Groenland of Noord-Amerika; sommigen vertrokken in 

boten zonder roeispanen, en legden hun lotsbestemming volledig in handen van God. 

Velen kwamen op het Europese vasteland terecht, waar ze de barbaren, die op hun weg 

kwamen, de baas werden. Deze monniken, die nooit waren verslagen door de Romeinen 

en tot het evangelie waren bekeerd door Patrick (de onvolmaakte Romein) brachten 

onverschrokken de oude beschaving terug naar haar bakermat.23 

Treffend is het verval van de gevestigde kerk (Pergamus) te herkennen in het volgende. 

Een van de Ierse leiders, Columbanus, vertrok rond 590 met twaalf metgezellen naar 

Gallië. Al spoedig raakte hij in conflict met de bisschoppen in de regio, waar hij zijn 

klooster bouwde: 

Terwijl de bisschoppen nog steeds het oude Romeinse episcopale patroon van het 

hoffelijke hoofdstedelijke leven in ere hielden, en nauwe banden hadden met iedereen 

die een kroon droeg, leidden ze hun kudden van geletterde en semigeletterde 

functionarissen, de geestelijke overblijfselen van een verloren gegane samenleving. Het 

was bij deze geestelijken nooit opgekomen ook maar één stap buiten hun veilige sjieke 

straten te doen en de nederzettingen van de Sueven in het ruwe berglandschap te 

bezoeken om de Blijde Boodschap te verkondigen. In Columbanus’ ogen kon een 

bisschop die geen moeite doet om een andere doelgroep te bereiken dan zijn eigen elite, 

geen goed doen.24 

Nadat de kerk oorspronkelijk flinke expansie had gekend in het Midden-Oosten en haar 

groei was aangejaagd in de arena’s, was ze onaantrekkelijk geworden, nu ze alleen nog 

maar zaken deed met mensen die een ‘kroon droegen’. En nu kwam vanuit een andere 

hoek weer leven in het Westerse christendom: pioniers met passie en inspanning: 

Vast staat dat de monniken, gekleed in witte wollen pijen, vrolijk uitwaaierden over 

Europa en abdijen stichtten die in de loop der tijd uitgroeiden tot steden. Zoals 

Lumièges, Auxerre, Laon, Luxeuil, Luik, Würzburg, Regensburg, Rheinau, Reichenau, 

Salzburg, Wenen, Sankt Gallen, Bobbio, Fiesole en Lucca, om er maar een paar te 

noemen. Het belang van de Ierse invloed op het Europese continent’, erkent James 

Westfall Thompson, ‘is onvoorstelbaar groot.’25 

In de eerste fase van hun kerstening verzamelden de Ieren alles wat ze aan geschriften 

van de teloorgegane Latijnse cultuur konden bemachtigen. Ze beschikten daarom als 

enige volk in Europa over bibliotheken vol klassieke geschriften. 

 

De Frankische Karel de Grote (ca. 800) erkende de noodzaak van cultuur en onderwijs. 

Hij deed veel moeite om deze te bevorderen in zijn rijk, dat zo ongeveer heel Europa 

omvatte. Van overal liet hij alles wat te vinden was verzamelen en opnieuw uitgeven. 
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Deze periode wordt wel de ‘Karolingische renaissance’ genoemd. Heel veel kwam toen 

uit Ierland, wat in Europa door ijverige kopiisten werd overschreven. Karel maakte ook 

weer een begin met het bijeenbrengen van geleerden om samen theologische en 

filosofische vraagstukken te bestuderen. Een belangrijk theoloog was de Ier Johannes 

Scotus Eruigena (810-877). Hij doceerde aan de paleisschool te Parijs, die na Bologna (1088) 

de tweede universiteit van Europa zou worden (Parijs 1150). Eruigena wordt als de vader 

van de scholastiek beschouwd. 

 

Hoe slecht het onderwijs er in Europa voor stond, driehonderd jaar na de val van Rome, 

bewijst Karel de Grote. Deze geniale man die heel Europa onderwierp en daar 

uitstekend leiding aan gaf, kon lezen noch schrijven. De opleving van het onderwijs 

onder hem heeft echter niet lang geduurd. Na Karel werd zijn rijk verdeeld onder zijn 

zonen en verbrokkelde snel, met alle ellende van dien. Uiteindelijk heeft de kerk in 

Ierland erg geleden onder de Vikingen en verloor zij door diverse factoren haar 

vitaliteit. 

 

Een van die factoren was de invloed van Rome. Paus Gregorius (de Grote), de man naar 

wie het Latijnse kerkgezang (gregoriaans) genoemd is en die orde bracht in de vele 

kerkelijke feestdagen, trok de macht weer naar Rome.  

Wat ook van grote invloed is geweest, is dat de monnik Augustinus, in het jaar 596, met 

veertig medebroeders naar Engeland werd gestuurd om van de Angelen ‘engelen’ te 

maken. Hij werd de eerste bisschop van Canterbury. Vanuit het zuiden van Engeland 

wisten de Romeinse missionarissen steeds meer koninkrijken in Brittannië voor het 

Romeinse type van christendom te winnen. Het Ierse christendom was wel invloedrijk 

en vroom, maar had geen sterke centrale organisatie. Dat was de reden waarom het 

werd overvleugeld door het centraal bestuurde Rome. De Engelse monniken die naar 

Iers voorbeeld Europa in trokken, maakten het Romeinse, benedictijnse monnikendom 

ook daar overheersend. Middels een aantal kerkvergaderingen hervormde Bonifatius 

honderdvijftig jaar later de Frankische kerk naar Romeins model. In 747 wist hij de 

Frankische bisschoppen te bewegen tot een schriftelijke verklaring van trouw aan de 

paus. Hierdoor was de macht over de christenen weer in handen van de Nikolaïeten: de 

centraal geleide kerk met de paus aan het hoofd. 

 

Juist in de tijd, die bekend staat als de donkere Middeleeuwen, begon het evangelie weer 

te stralen over de puinhopen van cultuur en kerk in Europa en gaf zij de bevolking weer 

hoop. Jezus looft de missionarissen die met weinig meer dan hun pij, hun Bijbel en hun 

boeken, vanaf hun natte eiland vertrokken naar het onbekende land dat ‘God hun 

wijzen zou’. ‘Ik weet van uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienstbetoon en dat uw 

laatste werken meer zijn dan uw eerste.’ 
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4. U laat Izebel haar gang gaan (vers 20 - 23) 

20Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij 

een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn 

dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. 

21En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij 

heeft zich niet bekeerd. 22Zie, Ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, 

in grote Verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. 23En haar kinderen zal 

Ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren 

en harten doorzoek. 

Na het positieve begin is de rest van deze extra lange brief uiterst negatief. De tekst gaat 

nu weer over de ‘moederkerk’ en haar hoererij. De brief spreekt van Izebel en haar 

invloed, de tijd die Jezus haar gegeven heeft, haar kinderen en zelfs hen die haar leer 

niet hebben. 

 

Opnieuw geeft God hier, net als bij de Nikolaïeten, zeer weinig aanknopingspunten om 

te bepalen wie Izebel is. Het is evenwel uitgesloten dat God zo’n belangrijk deel van 

deze profetie uittrekt om iets te zeggen over één vrouw, waarvan de kerk niet meer zou 

weten wie zij was en wat ze deed. Izebel staat voor een veel groter verschijnsel in de 

kerk dan mogelijk één kerklid in één kerk aan het einde van de eerste eeuw. 

Het is de kunst om erachter te komen wat Jezus met Izebel bedoelde en hoe zij past in 

de periode waar Thyatira voor staat. Naar aanleiding van het briefje aan Pergamus 

stonden we al even stil bij Bileam en Izebel. Daar bleek dat Bileam en Izebel model 

stonden voor situaties die te vergelijken zijn met personen uit het Oude Testament. Van 

Bileam werd alleen gezegd dat deze een leer had. Van Izebel wordt hier veel meer 

gezegd. Toch geeft de tekst zelf geen aanknopingspunt voor wat Izebel verkondigde en 

op welke manier zij de kerk tot afgoderij verleidde. Jezus zegt niet meer, dan dat zij iets 

met afgodenoffers en hoereren te maken heeft. 

In vers 22 wordt gesproken over ‘haar werken’. In sommige oude manuscripten staat 

‘hun werken’. Het gaat dan ook over een theologie of kerkelijk gebruik van een groep 

die veel groter is dan één persoon. 

Wat was de leer van Izebel? 

Izebel is een begrip. Elke Jood en christen weet wat een slechte vrouw zij was omdat ze 

de oorzaak was van de ernstigste afgoderij in Israël. 

De brief aan Thyatira zegt dat Izebel de gemeente overhaalde om afgodenoffers te eten 

en te hoereren. Ook in de brief aan Pergamus werd gesproken over afgodenoffers en 

hoererij. Daarmee bedoelde Jezus iets anders dan letterlijke afgodenoffers en seksueel 

overspel of prostitutie. Het ging over de relatie die de kerk aanging met het keizerrijk. 

Bij Izebel gaat het over de afgoderij die deze vrouw leert. Om te begrijpen wat voor 



138 

 

soort afgoderij dit was, zullen we eerst kijken naar de Izebel die in het Oude Testament 

voorkomt. 

Wie was Izebel en wat gebeurt er als je haar haar gang laat gaan? 

Izebel was de dochter van de koning van Sidon, een stad ten noorden van Israël. Ze was 

met koning Achab (van Israël) getrouwd en staat bekend als een slechte vrouw met een 

verwoestende invloed op het verbond van Israël met God. 

Baäl 

Ze had de priesters van Jahweh laten doden en die van Baäl in hun plaats aangesteld (1 

Koningen 18:4). Daarmee werd zij de oorzaak van het grootste verval dat Israël heeft 

gekend. Van Achab wordt in de Bijbel gezegd: 

25Er is nooit iemand zoals Achab geweest, die zichzelf verkocht om te doen wat slecht is 

in de ogen van de HEERE, omdat Izebel, zijn vrouw, hem daartoe aanspoorde. 26Hij 

handelde zeer gruwelijk door achter de stinkgoden aan te gaan, overeenkomstig alles 

wat de Amorieten hadden gedaan, die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten 

verdreven had. (1 Koningen 2:25-26) 

Izebel was een slechte vrouw, maar God verweet het vooral Achab dat ze zoveel invloed  

had gehad: hij was het die haar haar gang had laten gaan. God hield hem daar 

verantwoordelijk voor. 

Izebel hield zich bezig met afgoden en toverij. Toen Achabs zoon en opvolger Joram 

met een staatsgreep te maken kreeg, vroeg hij de leider van deze staatsgreep, Jehu: ‘Is 

het vrede?’ (‘Kom je met goede bedoelingen?’) Jehu antwoorde daarop: 

22Wat vrede zolang de hoererijen van uw moeder Izebel en haar vele toverijen 

voortduren? (2  Koningen 9:22) 

Over wat voor toverij had Jehu het? Wat voor afgoden diende Izebel? Wat waren de 

gruwelen (afgoden), waar de schrijver van het boek Koningen het over heeft, die Izebel 

binnen de grenzen van Israël haalde? 

 

De afgoden, waar Israël (door Izebels) mee in de problemen kwam waren Baäl en Astarte.  

Baäl betekent ‘heer’ of ‘bezitter’. Hij was de belangrijkste god van een cultus uit het 

oude Babel. Deze cultus had twee aspecten. Aan de ene kant had het een 

gestructureerde voorstelling van de geestenwereld met een hiërarchische indeling van 

goden. Aan de andere kant had het animistische elementen, zoals die ook nu nog te zien 

zijn bij natuurvolken. In het animisme kent men aan levenloze elementen een ziel of 

geest toe. De Baäls waren dan ook dikwijls aan bepaalde plaatsen verbonden, zoals 

bergen, bronnen of bomen. Zij waren de ‘bezitters’ van deze plaatsen. 

In de hiërarchische godenwereld van de Babyloniërs stond ‘El’ bovenaan, als vader en 

heer van de goden. Naast hem stond Baäl, als god van het weer (o.a. de regen, maar ook de 
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donder) en schenker van vruchtbaarheid.26 Volgens de mythologie zou Baäl El ten val 

hebben gebracht. Baäl komt echter in de macht van Mot, de god van de dood. Omdat 

Baäl de schenker van vruchtbaarheid is, houdt met zijn dood alle vruchtbaarheid op 

aarde op. Maar dan krijgt Baäl hulp van zijn gezel Anath. Als Anath Mot vernietigt, 

ontwaakt alles met Baäl tot nieuw leven. Anath geeft zich in de gedaante van een koe 

aan de omarmingen van Baäl over en baart hem een wilde stier. 

Astarte, koningin van de hemel 

Anath werd ook wel Astarte of Ashtoreth genoemd. Zij was de moeder van goden en 

mensen. In hymnen wordt zij als barmhartige helpster aangeroepen. En een van haar 

bijnamen was ‘koningin van de hemel en de sterren’. In Jeremia wordt beschreven hoe 

God de ‘koningin van de hemel’ hekelt: 

18De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan en de vrouwen kneden deeg om 

offerkoeken te maken voor de koningin des hemels en zij brengen plengoffers aan 

andere goden teneinde Mij te krenken. (Jeremia 7:18) 

De Soemeriërs kenden dit vergelijkbare verhaal in de mythe van Inanna/Isjtar en haar 

geliefde Tammuz, die zij moest redden uit het dodenrijk. 

Astarte, de moedergodin 

Een gangbare titel van Astarte was ‘de moedergodin’. En ten slotte werd zij 

eenvoudigweg ‘de godin’ genoemd. Onder vele namen genoot zij, evenals haar cultus, 

een grote populariteit in heel het oosten. Bij de Romeinen had werd ze vereerd als 

Venus met Cupido, die weer verwant waren aan de Griekse Aphrodite en Eros. De 

Egyptenaren aanbaden Isis-Hathor, die ‘moeder van de moeders’ en ‘moeder van de 

goden’ genoemd werd. Haar cultus bleef zowel in Athene, waar zij met Artemis werd 

gelijkgesteld, als in Rome nog lang bestaan. En omdat Isis veel door zeevarende volken 

werd vereerd, had zij ook de titel Stella Maris (Latijn voor ‘Ster van de zee’). Isis had een 

donkere huidskleur. Haar cultus kan dan ook de latere verering van de zogenoemde 

‘Zwarte Madonna’ beïnvloed hebben. 

 

Als ‘Izebel’ in de kerk haar gang kan gaan, komen, net als in Israël, de afgodsbeelden van 

Baäl en zijn gezel de kerk binnen. Dit is ook gebeurd in de kerk. Deze gezel; deze 

‘koningin van de hemel’, wordt genoemd in de ‘Litanie van Loreto’. 

Litanie 

Een litanie is een gebed in de vorm van een reeks aanroepingen, dat wordt gebeden tijdens 

een dienst of processie. Een priester spreekt de aanroepingen uit en de gelovigen 

antwoorden daarop met een bepaalde formule, zoals ‘bid voor ons’ of ‘ontferm u over ons’. 

De litanie van Loreto 
Heer, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 
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Christus, aanhoor ons. 

Christus, verhoor ons. 

God, hemelse Vader, ontferm U over ons. 

God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons. 

God, Heilige Geest, ontferm U over ons. 

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons. 

 

Tot zover is er niets mis. Maar in het vervolg, dat veel langer is dan het gedeelte over 

God, Christus en de Heilige Geest, gaat het over Maria: 

 
Heilige Maria, bid voor ons. 

Heilige Moeder van God, bid voor ons. 

Heilige Maagd der maagden, bid voor ons. 

Moeder van Christus, bid voor ons. 

Moeder van de Kerk, bid voor ons. 

Moeder van de goddelijke Genade, bid voor ons. 

Allerreinste Moeder, bid voor ons. 

Zeer kuise Moeder, bid voor ons. 

Maagdelijke Moeder, bid voor ons. 

Onbevlekte Moeder, bid voor ons. 

Beminnelijke Moeder, bid voor ons. 

Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons. 

Moeder van goede raad, bid voor ons. 

Moeder van de Schepper, bid voor ons. 

Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons. 

Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons. 

Eerwaardige Maagd, bid voor ons. 

Lofwaardige Maagd, bid voor ons. 

Machtige Maagd, bid voor ons. 

Goedertieren Maagd, bid voor ons. 

Getrouwe Maagd, bid voor ons. 

 

En het gaat nog verder over Maria met de volgende woorden: 
Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons. 

Zetel van Wijsheid, bid voor ons. 

Oorzaak van onze Blijdschap, bid voor ons. 

Geestelijk vat, bid voor ons. 

Eerwaardig vat, bid voor ons. 

Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons. 

Mystieke roos, bid voor ons. 

Toren van David, bid voor ons. 

Ivoren toren, bid voor ons. 

Gouden huis, bid voor ons. 

Ark van het verbond, bid voor ons. 
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Deur van de hemel, bid voor ons. 

Morgenster, bid voor ons. 

Heil van de zieken, bid voor ons. 

Toevlucht van de zondaren, bid voor ons. 

Troosteres van de bedroefden, bid voor ons. 

Hulp van de christenen, bid voor ons. 

 

Hierna neemt Maria ook de vorm van een koningin aan: 
Koningin van de engelen, bid voor ons. 

Koningin van de aartsvaders, bid voor ons. 

Koningin van de profeten, bid voor ons. 

Koningin van de apostelen, bid voor ons. 

Koningin van de martelaren, bid voor ons. 

Koningin van de belijders, bid voor ons. 

Koningin van de maagden, bid voor ons. 

Koningin van alle heiligen, bid voor ons. 

Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons. 

Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons. 

Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons. 

Koningin van het gezin, bid voor ons. 

Koningin van de vrede, bid voor ons. 

 

Bid voor ons, Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. 

Laat ons bidden. 

Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen verheugen in een 

bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door de verheven voorspraak van 

de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige 

droefheid en de eeuwige vreugde genieten. 

Door Christus, onze Heer. Amen.  

Na negen lofzangen voor God, Christus en de Heilige Geest komen er vijfendertig (!) 

voor Maria. En deze lofzang is niet ontstaan in een hoekje van de kerk. Verschillende 

pausen hebben eraan meegeschreven. Zo voegde Pius V in 1571, toen de christenen de 

Turken verslagen hadden, de titel 'Hulp der Christenen' toe. Leo XIII voegde in de 

negentiende eeuw 'Koningin van de Heilige Rozenkrans' toe. Benedictus XV voegde aan 

het einde van de Eerste Wereldoorlog 'Koningin van de Vrede' toe. En Paus Paulus VI 

voegde aan het slot van de derde zitting van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) 

'Moeder van de Kerk' toe. 

Loreto 

Loreto is een bedevaartsoord aan de oostkust van Italië, ter hoogte van Rome. Volgens een 

legende zou Maria’s geboortehuis aan het einde van de dertiende eeuw door engelen vanuit 

Nazareth naar Loreto zijn gebracht. In heel Europa zijn Loretokapellen gebouwd, naar het 
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voorbeeld van de Casa santa in Loreto. In Nederland staan Loretokapellen in Thorn en 

Venlo. 

Door ‘Izebel’ komen al deze heidense godinnen in Thyatira bij elkaar om aanbeden te 

worden in de Mariaverering, die in de vijfde en zesde eeuw opkomt.  

De verering van Maria werd niet uitgevonden, toen Rome zich met de kerk ging 

bemoeien. Al in de tweede eeuw was er bijzondere aandacht voor Maria in de kerk, 

maar vanaf de vijfde eeuw kreeg deze aandacht een veel ongezondere ontwikkeling. 

Marialegenden 
Dr. Gryt Anne van der Toorn-Piebenga, hoofddocent middeleeuwse literatuur aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, schreef een boekje met middeleeuwse Marialegenden. Zij 

schrijft dat de oudste Marialegenden dateren van de eerste eeuwen na de geboorte van 

Christus en afkomstig zijn uit Klein-Azië en Griekenland. Deze legenden drongen al 

spoedig door tot het Westen, en gaandeweg kwamen er steeds nieuwe bij. De oudste 

verzameling in West-Europa dateert van het einde van de zesde eeuw. Bij het lezen 

ervan valt op dat Jezus er nauwelijks enige rol van betekenis in speelt. Sommige 

legenden lijken onschuldige moralistische verhaaltjes, maar het godsbeeld erachter is 

volkomen anders dan dat van de Bijbel. Een paar voorbeelden zijn: 

De abt Elsinus 
Toen Willen de Veroveraar in de elfde eeuw vanuit Frankrijk het Kanaal overstak en 

Engeland innam, liet hij zich uitroepen tot koning van het Britse rijk. Nu behoorde 

Engeland vóór die tijd bij Denemarken, dus de Deense koning was bepaald niet blij met 

deze troonswisseling. Omdat Willem geen oorlog met de Denen wilde, stuurde hij 

Elsinus, de abt van het beroemde Ramseyklooster, naar Denemarken om de Deense 

koning geschenken aan te bieden en hem gunstig te stemmen. Toen de abt en zijn 

metgezellen terugvoeren, stak er een hevige storm op. Elsinus en zijn mannen baden tot 

God om bescherming en vroegen ook Maria om voor hen tot God te bidden. 

Nauwelijks hadden ze dit gebed uitgesproken, of ze zagen een man in het gewaad van 

een geestelijke bij de boeg van het schip die tegen Elsinus zei: Ik zal de wind kalmeren, 

maar dan moet u beloven dat u jaarlijks op acht december zult gedenken dat Maria 

zonder erfzonde ter wereld is gekomen. 

Die toezegging wilde Elsinus wel doen. Hij hield zijn belofte: ieder jaar, zo lang hij 

leefde, herdacht hij op 8 december de onbevlekte ontvangenis van Maria, en hij raadde 

anderen aan dit ook te doen. 

Theophilus die zijn ziel aan de duivel verkoopt 
Een ander verhaal gaat over Theophilus en de duivel. Theophilus was een man die zijn 

ziel vrijwillig aan de duivel had gegeven. Dit had hij bekrachtigd met een brief, die de 

duivel in bezit had. Aan het eind van zijn leven realiseerde Theophilus wat de gevolgen 
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hiervan zijn en kreeg hij spijt. Hij zag maar één uitweg: boete doen en Maria vragen 

hem te helpen. Hij ging naar een kapel waar een beeld van Maria stond. 

Hij knielde er neer en begon te bidden. ‘Maria,’ zo smeekte hij, ‘moeder van God, bid 

voor mij en vraag uw Zoon of Hij mij wil vergeven.’ 

Zo bleef hij de hele dag en de daaropvolgende dagen in de kapel, biddend, treurend en 

slapend. Het duurde lang voor Maria naar Theophilus luisterde. De zonden die hij had 

begaan, waren te groot. Ten slotte echter zag ze hoe groot zijn berouw was, en kreeg ze 

medelijden. Vergezeld door een schare engelen kwam ze naar de kapel, waar Theophilus 

voor haar beeld lag. Toch was ze niet van plan voorspraak voor hem bij God te doen. 

‘Nee,’ zei ze tegen Theophilus, ‘voor zo’n grote zondaar durf ik niet pleiten. Je hebt God 

verloochend. Daarom moet je je nu ook rechtstreeks tot Hem richten.’ ‘Hoe zou ik dat 

durven’, zei Theophilus. ‘Hoe zou ik God durven vragen mij genade te betonen met de 

mond waarmee ik hem ook heb verloochend? Dat is onmogelijk! O, lieve Vrouw, help 

me toch. Ik wil mijn hele leven boete doen.’ 

Theophilus bleef smeken en eindelijk gaf Maria toe. Met haar schare engelen ging ze 

naar de hemel en smeekte God Theophilus vergiffenis te schenken. Ze wees erop hoe 

groot zijn berouw was. God streek de hand over Zijn hart, waarna Maria naar 

Theophilus ging om hem het goede nieuws te vertellen. Theophilus was echter nog niet 

gerust. Er was immers nog de zaak rond de brief. 

‘U moet mij verder helpen’, zegt hij dan, ‘De duivel heeft een brief van mij in zijn bezit 

waarin ik mijn geloof verloochen, die ik met eigen hand heb geschreven en 

ondertekend. Voor ik die brief in handen heb, kan ik niet gerust zijn.’ 

Maria vertrok samen met de engelen naar de hel. De demonen zagen haar al van verre 

aankomen en stuurden Belial naar buiten met de vraag wat ze wilde. Maria zei hem dat 

ze de brief van Theophilus kwam halen. De duivel baalde hier enorm van en mopperde. 

‘Zo gaat het nu altijd als ik christenen help. Geef de brief maar gauw terug voor er ergere 

dingen gebeuren.’ De duivel nam de brief en gooide die naar Maria toe. Toen Maria bij 

de kapel kwam, lag Theophilus daar te slapen. Maria legde de brief op zijn borst, en 

vertrok weer. 

Drie dagen daarna stierf Theophilus een vreedzame dood, waarna de engelen zijn ziel 

kwamen halen. 

 

Er zijn nog veel meer verhalen, waarin Maria de confrontatie met de duivel aangaat om 

de ziel van iemand die tot haar bidt, te redden. Dit is geen onschuldige volksvroomheid. 

Dit zijn verhalen vol ernstige vormen van afgoderij. In het ene verhaal gaat het over een 

man die dreigt te verdrinken en dan gemanipuleerd wordt om de onbevlekte 

ontvangenis van Maria te vieren. In het andere verhaal heeft Maria een rol als 

bemiddelaar bij de vergeving van zonden. Er wordt beschreven hoe Maria, vergezeld 
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van engelen, naar de hel gaat om de duivel te dwingen de bewijslast aangaande iemands 

zonden af te geven. Nergens is nog een rol voor Christus weggelegd. Zijn rol is 

overgenomen door Maria. Zij is de koningin van de hemel. Zij is de moeder van God. Zij 

draagt dezelfde titels als Anath of Astarte, die Izebel binnen Israël had gehaald. 

 

Het wordt door katholieken dikwijls ontkend dat ze Maria zouden aanbidden. Toch is 

dit wel zo. Elk ‘weesgegroetje’ is, zoals we zo zullen zien, een aanbidding van Maria.  

Het aanbidden van Maria blijkt ook uit het verhaal van Theophilus. Hij ligt knielend 

voor het beeld van Maria. Knielend bidden is aanbidden. In het eerste van de tien 

geboden staat daarover: 

1Toen sprak God al deze woorden: 2Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land 

Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 3U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht 

hebben. 4U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in 

de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. 5U zult zich daarvoor 

niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig 

God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde 

geslacht van hen die Mij haten. (Exodus 20: 1-5) 

God neemt het neerbuigen voor een beeld uiterst serieus. Hij ziet dat als een daad van 

mensen die Hem haten. Dit oordeel over de kinderen van Thyatira wordt even verder in 

de brief aan deze gemeente ook genoemd. Als God het afkeurt dat mensen knielen voor 

een beeld, waarom zou Hij dan genade betonen aan iemand die eerst zijn ziel aan de 

duivel verkoopt en zich daarna neerwerpt voor een beeld van een mens? Zou God dan 

Maria op pad sturen, vergezeld van een engelenmacht? En als Hij Maria zou sturen, zou 

haar boodschap aan Theophilus dezelfde zijn geweest als die van de engel aan Johannes 

in Openbaring 22:  

8En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van 

de engel die mij deze dingen liet zien. 9En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! 

Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen 

die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. (Openbaring 22:8-9) 

Maria zou tegen Theophilus hebben gezegd dat hij bij dat beeld weg moest en zijn 

zonden in de gemeente moest belijden. Zij zou hem zeggen de naam van Jezus aan te 

roepen en te stoppen tot haar te bidden. 

 

Nog steeds is de Mariaverering groot. Zo worden tijdens de ‘Goede week’ in Sevilla 

(Spanje) tientallen afbeeldingen van Maria in processies door de stad gedragen. In alle 

wijken lopen mannen van hoog tot laag, verenigd in broederschappen, rondom hun 

eigen(!) maagd om haar te eren en boete te doen. In veel Katholieke kerken staan 

knielbanken voor Mariabeelden met een voorbeeldgebed erbij en gelegenheid om 

kaarsjes te branden. Zo worden mensen telkens weer verleid om voor een beeld te 

knielen. En door geld in een offerblok te werpen, kun je er vaak ook aan offeren.  
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De dogma’s dat Maria zonder erfzonde zou zijn geboren en ten hemel is opgenomen, 

maken haar nauwelijks menselijk meer. Gregorius de Grote adviseert zijn geestelijken 

bij de kerstening van Europa, rond 601: 

Men moet bij dit volk de tempels van hun afgoden volstrekt niet verwoesten, maar 

alleen de afgodsbeelden, die daarin zijn. Dan moet men wijwater gereedmaken om de 

heiligdommen daarmee te besprenkelen, altaren bouwen en daarin relikwieën plaatsen. 

Want als deze tempels goed zijn gebouwd, moeten zij veranderd worden van 

cultusplaatsen der demonen tot de dienst van de ware God. Als dan het volk zelf ziet, dat 

zijn tempels niet verwoest worden, kan het zijn dwaling van harten afleggen, de ware 

God erkennen en aanbidden en naar oude gewoonte samenkomen op de vertrouwde 

plaatsen. En omdat zij gewoon zijn veel runderen te slachten voor de demonen, moet 

ook hiervoor een ander feest voor hen ingesteld worden. Dan offeren zij die dieren niet 

meer aan de duivel, maar tot eer van God. Als hun op die manier enige uiterlijke 

vreugde wordt toegestaan, dan zullen zij gemakkelijker wennen aan de innerlijke 

vreugde. Want omdat zij nog onbeschaafd zijn is het beslist onmogelijk ineens alles af te 

schaffen. Immers wanneer iemand de hoogste top wil beklimmen, werkt hij zich 

trapsgewijze, stap voor stap, maar niet met sprongen omhoog.27 

Wijwater moest het volgens Gregorius doen. En voor zover er nog geen altaren waren, 

moesten deze worden geplaatst en moesten er relikwieën worden binnengebracht. Het 

vereren van die relikwieën is in zichzelf al een heidens gebruik.  

De beelden van afgoden werden vervangen door die van Maria en andere oude 

kerkleiders. Het idee achter deze manier van ‘kerstening’ was: niet te radicaal, niet te 

snel en rigoureus, ‘het is onmogelijk alles ineens af te schaffen’. Geen bekering, maar 

transformatie. ‘Als het volk ziet dat zijn tempels niet worden verwoest, kan het zijn 

dwaling afleggen.’ Het klinkt alsof er een andere wind is gaan waaien door de komst van 

een nieuwe machthebber. Als het volk ziet dat die nieuwe wind zo kwaad nog niet is, 

dan…  

Dit is een omgekeerde wereld. Mensen komen met heel hun hart tot bekering en 

stoppen dan vrijwillig met het dienen van demonen, of ze bekeren zich niet. Het is hun 

eigen keuze. Maar hier viert het volk hun feesten niet uit overtuiging voor God, maar 

omdat hun deze feesten ‘zijn toegestaan’. Hun gewoonten moeten langzaam omgebogen 

worden. 

Dit is niet de ‘methode’ van het evangelie. Als mensen zich niet van hun demonen 

bekeren en niet breken met hun zonden, dan blijven deze demonen en zonden hen 

achtervolgen. Wanneer Israël het beloofde land in bezit moet nemen, krijgt het 

daarover duidelijke instructies: 

52dan moet u alle inwoners van het land van vóór uw ogen verdrijven, en al hun 

beeldhouwwerken vernielen; ook moet u al hun gegoten beelden vernielen en al hun 

hoogten wegvagen. (Numeri 33:52) 
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De offerhoogten in Israël waren tempels van de Kanaänieten. De Israëlieten moesten 

deze niet alleen afbreken, maar ook elke herinnering eraan wegdoen. Er was geen 

sprake van hergebruik voor andere religieuze doeleinden. 

Als een volk het evangelie niet wilde accepteren, was er geen reden om zijn tempels af 

te breken. De enigen die dat zouden mogen doen, waren de mensen die de tempels 

hadden betaald. Als zij het evangelie echt zouden aannemen, zouden ze niet aarzelen 

deze af te breken. Als ze ertoe gedwongen werden, behielden ze hun (oude) goden in 

hun hart. 

Maria en de slang in de woestijn 

Een vergelijkbare situatie, waarbij iets goeds tot een bron van afgoderij wordt, deed zich 

voor in het oude Israël. Nadat het volk op een zeker moment in de woestijn ernstig 

gezondigd heeft, stuurt God vurige slangen om het te straffen. Om het volk te redden, krijgt 

Mozes van God opdracht een koperen slang te maken en die op een stok te plaatsen. Als 

mensen die gebeten zijn, hiernaar kijken, sterven ze niet (Numeri 21:9). Later moet deze slang 

worden verwoest, omdat hij tot een bron van afgoderij geworden is (2 Koningen 18:4). Zo is 

het ook met Maria en veel andere gelovigen gegaan. Waren ze de gemeente eerst tot zegen, 

later bleek hun gedachtenis, vermengd met afgoderij, tot vloek te worden. Maria doemt in 

allerlei plaatsen op om aandacht op zichzelf te vestigen ten koste van de aanbidding van 

Jezus. 

Maria middelaar? 
Een gangbare uitleg van de rol van Maria in de Katholieke kerk is dat Jezus weliswaar 

naar de Vader toe bemiddelt, maar Maria middelaar is tussen de mensen en Jezus. Of, 

zoals wel wordt geredeneerd: als je een gunst van een belangrijk iemand wil, moet je dat 

niet zelf aan hem vragen, maar dit laten doen door zijn moeder. Die zal Hij niets willen 

weigeren.  

Deze redenering is beslist onnozel. Alsof Jezus niet in de gaten zou hebben dat iemand 

Zijn moeder voor zijn karretje gespannen had. Er is geen middelaar nodig tussen de 

mensen en Jezus. Dit kwam al aan de orde bij de Nikolaïeten. Gelovigen zijn zelf 

priesters en Jezus is de Hogepriester. Toen Jezus stierf, scheurde het voorhangsel van het 

heiligdom. Dit opende voor iedereen de weg tot de troon van God.  

De schrijver van de Hebreeënbrief schrijft hierover: 

14Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk 

Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. 15Want wij hebben 

geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die 

in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 16Laten wij dan met 

vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen 

en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” (Hebreeën 4:14-16) 

Nergens is in de Bijbel te vinden dat christenen tot overleden mensen (zoals Maria of 

andere heiligen) zouden moeten bidden om hun te vragen iets voor hen te doen. Het 

tegendeel is waar. Over contact zoeken met doden leert de Bijbel: 
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10Onder u zal er niemand worden aangetroffen die (…) de geest van een dode of 

waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt (Deuteronomium 18:10-11) 

Het maakt niet uit of die doden ooit Abraham, Mozes of Maria hebben geheten. Bidden 

tot hen, hen raadplegen of wat dan ook, is in Gods ogen een gruwel. Het staat op één 

lijn met toverij en waarzeggerij. Alleen al een weesgegroetje dat veel katholieken 

bidden, is een gruwel: 
Weesgegroet Maria, vol van genade. De Heer is met U. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. 

En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. 

Amen 

In dit gebed wordt Maria moeder van God genoemd. En door dit gebed te bidden 

richten mensen zich tot iemand anders dan tot God Zelf.  

Nergens wordt in de Bijbel opgeroepen om overleden mensen te vragen voor ons te 

bidden, niet voor het eten en niet voor het uur van onze dood. Maria kreeg een plaats in 

de kerk, die beslist had moeten worden voorkomen. Jezus is daarbij zo ontoegankelijk 

geworden dat Hij bij wijze van spreken de hemel uit gepromoveerd is en Zijn rol door 

Maria overgenomen is. 

Onderstaande gebed tot Maria vond ik aan de muur van de kapel van de ‘Sterre der Zee’ 

in Limburg: 

 
Gebed tot de “Sterre der Zee” 

O Maria, “Sterre der Zee”, zie mij hier neergeknield voor uw genadetroon, waar reeds 

ontelbare minnaren van uw Moederhart, de grootste gunsten door U hebben ontvangen; 

waar Gij voor de bedroefden troost, voor de noodlijdenden hulp, voor de zieken 

genezing, voor de zondaars vergiffenis verkrijgt. 

O liefste Moeder, ik kom thans tot U met het grootste vertrouwen. De menigvuldige 

wonderen die hier op uw voorspraak geschied zijn, vervullen mij, ellendige zondaar, met 

de zoetste hoop, dat Gij, Moeder van barmhartigheid, ook mijn bede zult verhoren. Ja, ik 

smeek en bid U, o zoetste Moeder, o genaderijke “Sterre der Zee”, laat mij van hier niet 

weggaan zonder verhoord te zijn. Gij kunt mij helpen. Gij zijn immers de machtigste na 
God; Gij wilt mij helpen, omdat Gij zo vol liefde zijt voor al uw kinderen. Herinner U, o 

goedertierenste Maagd, dat het nooit gehoord is dat iemand, die vertrouwvol tot u 

toevlucht nam, door U verlaten is; zou ik dan de eerste ongelukkig zijn, die Gij 

onverhoord van U liet heengaan? Neen, neen, o goede Moeder, op deze heilige plaats 

zult Gij door uw alvermogende voorspraak, mij hulp in mijn nood en troost in mijn 

lijden verwerven. Amen. 

Hier heeft ‘Maria’ de eretitel “Sterre der Zee” gekregen. Zij wordt beschreven als 

pleitbezorgster, zitten de op haar genadetroon is ze de machtigste na God. Deze godin 

die hier aanbeden wil worden is niet, de moeder van Jezus, maar de moedergodin uit de 

mythologieën.  
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Op www.bedevaartweb.com is een litanie te vinden, die wordt uitgesproken bij de 

kroning (!) van een (door mensen gemaakt) Mariabeeld. Daar komt onderstaande stukje uit: 
Moeder van de Heer, 

Gezellin van de Verlosser, 

Gij, vol van genade, 

Gij, vol van schoonheid, 

Gij, vol van deugden… 

Maria wordt hier de gezellin van de Verlosser, van Jezus Christus genoemd! Gezellin is 

een ouderwets woord voor huwelijkse partner. Het is dan ook niet vreemd dat moslims 

denken dat God getrouwd is met Maria en dat Jezus hun Zoon is, dit is de officiële leer 

in de Katholieke Kerk. 

 

Die zegt dat ze een profetes is 
Jezus wijst erop dat Izebel van zichzelf zegt dat ze een profetes is. Is er dan een 

profetisch element in de Mariaverering? Maria kan als profetes gezien worden, omdat de 

engel Gabriël haar een boodschap van God bracht, maar in de Bijbel zegt ze zeer weinig. 

De meest uitgebreide tekst die we van haar kennen, staat in Lukas. Ze heeft dan net van 

Gabriël gehoord dat ze zwanger zou worden en dat haar tante Elisabeth al zwanger is. 

Maria reist daarop naar Elisabeth en als ze haar tante ontmoet, zegt ze: 

46… Mijn ziel maakt de Heere groot, 47en mijn geest verheugt zich in God, mijn 

Zaligmaker, 48omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want 

zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, 49want Hij Die machtig is, heeft 

grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam. 50En Zijn barmhartigheid is van 

geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen. 51Hij heeft een krachtig werk gedaan 

door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, 

uiteengedreven. 52Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij 

verhoogd. 53Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met 

lege handen weggezonden. 54Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan 

Zijn barmhartigheid te denken, 55zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot 

Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. 

56En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. (Lukas 

1:46-56) 

Hoewel de woorden uit haar hart komen en oprecht zijn, kan je moeilijk zeggen dat het 

een profetie is. 

In de gedaante die ze van Izebel heeft gekregen, is ze echter wel een profetes. Volgens 

de litanie van Loreto is ze zelfs de koningin van de profeten. Het bekendste voorbeeld 

daarvan in onze tijd is wel te vinden in de plaats Lourdes, waar ze, volgens zeggen 

namens God een boodschap tot mensen sprak.  

Dit profeteren begon al veel eerder. Een paar voorbeelden hiervan volgen hieronder. 
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Santa Maria Maggiore 
De eerste verschijningen van Maria waarin ze als profeet optreedt, doen zich al snel na 

de Konstantinische Wende voor. Slechts één jaar na het concilie van Nicea zou het 

volgende hebben plaatsgevonden wat geleid heeft tot de bouw van de grootste Maria-

kerk in Rome: Santa Maria Maggiore. 

 

Er leefde in die tijd een zekere Johannes in Rome. Hij was rijk, maar had geen kinderen. 

Toen hij in de nacht van 4 op 5 augustus 325 overwoog wat er met zijn geld moest 

gebeuren als hij er niet meer zou zijn, kreeg hij een visioen van Maria. Ze vertelde hem 

dat hij een kerk moest bouwen op die plaats in Rome, waar de volgende dag sneeuw zou 

liggen. Omdat sneeuw midden in de zomer, zeker in Rome, erg ongebruikelijk is, 

hechtte Johannes weinig aandacht aan zijn droom. Dus toen hij de volgende dag sneeuw 

op de top van de Esquilijn zag liggen, was hij niet weinig verbaasd. Het bericht 

verspreidde zich snel door de stad en zodoende kwam ook paus Liberius eens kijken. Hij 

vertelde toen dat hij op een eerder moment dezelfde droom had gehad. Dit was voor de 

rijke Johannes het antwoord op zijn zoektocht en hij wendde zijn geld aan om op deze 

plaats een kerk ter ere van Maria te bouwen. 

 

Egwin van Evesham 
Een ander verhaal waarin Maria profeteert, is dat van Egwin van Evesham. Egwin was 

een Engelse bisschop die in 692 de leiding kreeg over het strenge kerkelijke district 

Worcester. Hij ging voor steun en overleg naar Rome. Op zijn terugweg kreeg hij een 

visioen van Maria, die hem vertelde (profetie) om bij Evesham een klooster te bouwen. 

Zeventien jaar later (709) ging Egwin terug naar Rome, vergezeld door koning Cenred 

van Mercia en Offa, de koning van Essex, die hem hadden geholpen met de bouw van 

dat klooster. 

 

Notre Dame d’Utelle 
Een andere vroege verschijning zou bij Notre Dame d’Utelle in Zuid-Frankrijk hebben 

plaatsgevonden. Het verhaal gaat dat een aantal Spanjaarden rond 850 langs de kust 

zeilde, toen er een verschrikkelijke storm opstak. Ter hoogte van de monding van de 

rivier de Var baden ze vurig tot de heilige maagd. Ze beloofden plechtig een kapel ter 

ere van haar te bouwen, als ze het zouden overleven. Tijdens hun gebeden verscheen 

Maria aan de hemel in een fel lichtschijnsel boven hun boot, waarna de storm ging 

liggen. 

 

La Salette 
Er zijn talloze vergelijkbare verhalen. Op bedevaartweb.com (2015) lezen we hoe Maria 

zich in de loop van de tijd op vele plaatsen heeft geopenbaard. Een belangrijke, door de 

Roomse kerk erkende, verschijning is die in La Salette. Dit was in 1846. Ze zou aan de 

twee herderskinderen Melanie (14 jaar) en Maximin (11 jaar) zijn verschenen. Melanie 

vertelde daarover: 
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Ik zag plotseling een prachtig helder licht, veel mooier dan de zon. In dat licht zag ik 

een hele mooie prachtige vrouw. Ze zei: Kom dichterbij kindertjes, wees niet bang, ik 

ben hier om jullie een groot nieuws te vertellen. 

Tijdens deze profetie roept Maria op om niet te vloeken, de zondagsplicht niet te 

verzaken en gehoorzaam te zijn aan de wetten van God. Dreigend klinken dan haar 

voorspellingen: 

Als mijn volk zich niet aan God wil onderwerpen, word ik gedwongen de hand van mijn 

Zoon te laten gaan. 

Hiermee doelt ze op het einde der tijden. Ze zegt ook: 

Nooit zullen jullie mij kunnen vergoeden, wat ik voor jullie heb gedaan. 

De Heilige Maagd vraagt om veel te bidden en zo de wereld te redden. Zij vraagt om 

bekering en boetedoening. Maria wijst daarbij op de genade van het rozenkransgebed en 

smeekt: laat u verzoenen met God. Tijdens de verschijning ontvangen beide kinderen 

onafhankelijk van elkaar geheime profetieën. Enkele onderwerpen hieruit zijn: 

 

• Driekwart van Frankrijk zal het geloof verliezen; 

• Een protestantse natie uit het Noorden zal zich tot het geloof bekeren en door 

middel van deze natie zullen de overige volkeren terugkomen tot het geloof; 

• De kerk zal weer tot grote bloei komen; 

• De wereld zal pas vrede kennen, als de mensen zich hebben bekeerd; 

• Daarna zal de vrede verstoord worden door het monster! En dit monster zal 

komen aan het einde van de negentiende eeuw of – op zijn laatst – aan het begin 

van de twintigste eeuw. 

 

Rond het aan Melanie gegeven geheim, is veel strijd ontstaan. Maria spreekt daarin 

onder meer van aanslagen, die op de Paus zullen worden gepleegd, zonder hem het 

leven te benemen. 

Deze hele ‘profetie’ is een warboel van zaken. Het enige wat misschien uitgekomen is, is 

dat driekwart van de Fransen hun geloof hebben verloren, maar dat geldt voor heel 

Europa. Daarbij is driekwart nog laag geschat. Wat opvalt, is dat Maria Frankrijk ‘mijn 

volk’ noemt. Maria’s volk was Israël. Verder is er de uitspraak: ‘Nooit zullen jullie mij 

kunnen vergoeden, wat ik voor jullie heb gedaan.’ Maria was als de moeder van Jezus 

gelukkig te prijzen, en heeft als moeder een positieve invloed hebben gehad op haar 

zoon. Waar het de redding van de zielen betreft, heeft ze niets voor de mensheid 

gedaan. De bediening van Christus was niet afhankelijk van Maria. Haar dreigement dat 

ze gedwongen wordt ‘de hand van haar Zoon te laten gaan’, schetst Jezus als een woeste 

god die door zijn moeder in toom moet worden gehouden. Door deze woorden wordt 

ook de indruk gewekt dat het Maria is – en niet God – die het einde van de tijd bepaalt. 
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Er wordt gesteld dat Maria kan besluiten de hand van haar Zoon tegen te houden of dat 

juist niet te doen. 

 

Deze profetie is niet vervuld en kan ook niet meer vervuld worden. De aangegeven 

termijn (uiterlijk begin twintigste eeuw) is voorbij en de noordelijke protestantse natie 

(Nederland, Denemarken, Zweden?) is niet tot (het rooms-katholieke!) geloof gekomen. Er is 

geen wereldvrede en de antichrist (het monster) is ook nog niet gekomen. Toch is de 

bedevaart naar La Salette er niet minder om. Toch heeft de Roomse kerk deze 

verschijning als authentiek erkend. 

 

Zoals de profeten van het Oude Testament optraden, trad ‘Izebel’ vanaf de vierde eeuw 

op met ‘boodschappen van God’. Het opmerkelijke is dat dit niet alleen een 

Middeleeuws verschijnsel is. Integendeel, haar profetieën nemen vanaf de negentiende 

eeuw juist sterk toe. In vroegere eeuwen was er zo nu en dan een verschijning, in de 

tachtiger jaren van de vorige eeuw verscheen Maria soms tientallen keren per jaar op 

allerlei plaatsen. 

 

Het is op geen enkele manier met de Bijbel in overeenstemming te brengen dat Maria 

van iemand zou vragen een kerk of kapel te bouwen ter verheerlijking van haar. Maria 

zou mensen nooit vragen een feestdag te vieren ter ere van haar. In het evangelie draait 

alles altijd en alleen om Jezus Christus en God de Vader. De belangrijkste taak van de 

Heilige Geest is het verheerlijken van Jezus: 

13Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de 

waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, 

zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14Die zal Mij 
verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. (Johannes 

16:13-14) 

In het evangelie staat Christus centraal. Hij is de Alfa en de Omega, de Eerste en de 

Laatste, de Almachtige. Hij is het straks waard om de boekrol te openen. Het gaat altijd 

om Christus, niet om Paulus, niet om Kefas of Apollos (1 Korintiërs 1:12). Het draait niet 

om één van de apostelen of discipelen, het draait niet om de kerk en het draait niet om 

Maria. Zij komt in de Openbaring ook nergens voor. Geen brief van Paulus, Petrus, 

Jakobus, Johannes of Judas noemt zelfs maar haar naam. En Maria zelf zou ongetwijfeld 

haar leven gegeven hebben als ze daarmee had kunnen voorkomen dat er zo’n cultus 

rondom haar zou ontstaan. Degene die Maria heeft misbruikt om de ‘Moeder van God’ 

en de ‘Koningin van de hemel’ in de kerk te importeren, was ‘Izebel’. 

 

Wie was het die Izebel liet begaan?  
In het oude Israël was het koning Achab die Izebel haar gang liet gaan. In de 

kerkgeschiedenis is er een verband tussen keizer Constantijn en ‘Izebel’. Maria had, al 

voordat Constantijn zich met de kerk bemoeide, een verkeerde rol gekregen, maar door 
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zijn ‘bekeringsprogramma’ kwamen er in korte tijd veel mensen in de kerk, die oude 

godenbeelden in hun rugzakje meenamen. De oorzaak van dit gedrag is echter veel 

ouder.  

 

De ontwikkeling die zou leiden tot Maria- en heiligenverering begon met het idee dat 

martelaren, na hun sterven, in de hemel konden bidden voor gelovigen die op aarde 

waren. Men meende zelfs dat martelaren dit na hun sterven nog krachtiger konden dan 

gewone overleden gelovigen. 

Een voorbeeld hiervan vinden we bij Eusebius die beschrijft hoe de christin Potamiaena 

na onbeschrijfelijke folteringen tot verbranding veroordeeld werd. De Romeinse militair 

Basilides moest haar begeleiden naar de plaats waar ze zou sterven, maar toonde 

onderweg diep medelijden voor haar. Potamiaena spoorde hem daarop aan goede moed 

te hebben. Als ze zou zijn gestorven, zou ze voor hem tot God bidden. Niet lang daarna 

moest Basilides van zijn medesoldaten bij een bepaalde gelegenheid een eed zweren. Hij 

verklaarde toen met kracht dat het hem niet geoorloofd was om te zweren, want – zo 

bekende hij – hij was een christen. Aanvankelijk meende men dat hij een grapje maakte, 

maar toen hij bleef volhouden, sleepte men hem voor de rechter, die hem in de 

gevangenis wierp. Toen sommige christenen hem kwamen opzoeken, vroegen ze hem 

naar de oorzaak van zijn onverwachte besluit. Basilides legde uit dat Potamiaena drie 

dagen na haar marteldood ’s nachts aan hem was verschenen en hem een kroon op zijn 

hoofd had geplaatst. Ze zou gezegd hebben dat ze de Heere voor hem gebeden had en 

dat deze haar smeekbede had verhoord. Het zou niet lang duren of hij zou bij haar in de 

hemel worden opgenomen. Later die dag werd Basilides onthoofd.28 

 

Het idee dat martelaren of andere gelovigen na hun sterven voor nog levende 

medegelovigen kunnen bidden, komt niet in de Bijbel voor. Toch meende men dat dit 

zo was. Vaak riepen christenen daarom martelaren aan om ‘voorbidder’ te zijn in hun 

noden. Daarbij hadden ze graag iets wat van de betreffende martelaar geweest was in 

hun nabijheid. Zo ontstond vanaf de vierde eeuw een ware handel in overblijfselen van 

martelaren, relieken of relikwieën genoemd (Latijn: reliquiae = overblijfselen, resten). 

Behalve martelaren begon men ook andere christenen die een voorbeeldig leven hadden 

geleid, na hun dood te vereren en als voorsprekers aan te roepen, zoals bekende 

monniken en asceten of een geliefde bekende. Maria voldeed aan vrijwel alle 

kenmerken: zij was een vrome, geliefde vrouw en zelfs de moeder van Jezus geweest. 

Haar gedachtenis werd daarom steeds belangrijker. 

De kerstening van het Romeinse Rijk heeft deze cultus versterkt. Veel mensen die in de 

Pergamus-tijd, als gevolg van de pasverworven voorkeurspositie van de kerk, tot het 

christendom overgingen, deden dit op een totaal andere manier dan bekeerlingen voor 

hen. De ‘nieuwe christenen’ verbrandden hun afgoden en toverboeken niet, zoals de 

christenen in Efeze dat hadden gedaan. Zij werden geen volgelingen van Jezus die ‘de 

bozen niet konden verdragen’. Ze stelden niet, zoals de gemeente te Efeze, valse 

apostelen op de proef. Integendeel, ze hielden van hun oude goden en koesterden de 
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beelden die ze vaak van generatie op generatie hadden aanbeden. Ze wilden hun feesten 

en gebruiken net zomin kwijt als Amerika zijn Kerstman en Nederland zijn Sinterklaas. 

Massa’s mensen die in navolging van Constantijn christen werden, deden dat zonder 

veel innerlijke overtuiging. Zij verdroegen hun oude goden prima en die wisten hun 

sluiproutes terug naar hen wel te vinden. 

 

De basis voor een van deze sluiproutes had de kerk zelf gelegd. Maria werd al vroeg in 

de geschiedenis van de kerk als een bijzondere vrouw gezien. Vanaf de tweede eeuw 

werd zij vereerd, omdat ze zonder zonden zou zijn gebleven en als moeder van God 

werd beschouwd. Deze gedachte kwam voort uit het geloof dat Jezus zowel God als 

mens was. Als Jezus beide naturen had, zo vroegen sommigen zich af, wat zegt dat dan 

over Maria? Was zij de moeder van beide naturen van Jezus, dus ook van Zijn goddelijke 

kant? ‘Nee,’ zei Nestorius, de patriarch van Constantinopel, ‘Jezus is alleen moeder van 

Jezus voor zover het zijn menselijke kant betreft.’ Hij verzette zich dan ook fel tegen de 

titel ‘Moeder van God’ (Theotokos), die in het volksgeloof in zwang was gekomen. Hij 

noemde Maria Christotokos (moeder van Christus). ‘Jawel,’ zei Cyrillius, de bisschop van 

Alexandrië, ‘want als Jezus God is, waarom zou Maria, die hem ter wereld gebracht 

heeft, dan niet ‘Moeder van God’ zijn?’ Hierin werd hij gesteund door machtige mannen 

als Celestinus I, de bisschop van Rome, en door de keizers van zowel Rome als 

Constantinopel. 

 

Deze redenering komt voort uit de wil en niet uit het verstand van deze mannen. De 

redenering is ook onnavolgbaar. Als hout en steen samenkomen in de bouw van een 

huis, wil dat nog niet zeggen dat stenen aan bomen groeien. Hout blijft hout en steen 

blijft steen. God blijft God en Maria blijft mens, ook al vertegenwoordigen zij elk een 

aspect van de goddelijke mens Jezus Christus. De menselijkheid van Maria was nodig om 

Jezus naast goddelijk ook menselijk te laten zijn. Als Maria ook goddelijk was geweest, 

zou Jezus niets menselijks hebben gehad. Die menselijke kant had Jezus wel, zoals 

Paulus zegt: 

5Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6Die, hoewel Hij in 

de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7maar 

Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen 

gelijk te worden. 8En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd 
(Filippenzen 2:5-8) 

Jezus kon niet de gestalte van een mens aannemen, als Maria goddelijk was. Bovendien 

zou God dan een ‘vier-eenheid’ zijn: Vader, Moeder, Zoon en Heilige Geest. 

De vraag of Maria goddelijk was, is geen Bijbels, maar een filosofisch probleem. Nergens 

in de Bijbel is een tekst te vinden die erop wijst dat Maria goddelijk is. En als Maria van 

nature goddelijk was, zou haar moeder dat ook moeten zijn geweest, evenals hun hele 

voorgeslacht. Dat is dwaasheid. Toch bleef de tegenstander van Nestorius volhouden dat 

Maria goddelijk was. En zoals dat gaat, als mensen er niet uitkomen, moet er een 
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vergadering worden belegd. Dit onderwerp werd dan ook de inzet van het derde 

oecumenische concilie dat in Efeze zou worden gehouden (431), juist de stad die al 

eeuwen het centrum van de Artemis-cultus was. Toen Nestorius daar veroordeeld en 

zelfs verbannen werd, ontving de volksmenigte dit besluit met luid gejuich. Het 

volksgeloof had overwonnen. Op het concilie werd plechtig verklaard dat Maria de 

Moeder van God (theotokos) is. En op het concilie van Constantinopel (553) – dat is de tijd 

waarover Thyatira spreekt – werd in de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel 

opgenomen dat Maria altijd maagd was gebleven. 

 

Als mensen niet afrekenen met de afgoden van voor hun bekering, vinden die goden 

hun weg terug. Heiligenbeelden, iconen en Mariaverering kwamen voort uit onwil om 

te breken met oude goden. Om die dwalingen te legitimeren zocht men argumenten, 

niet in de Bijbel, maar in redeneringen of traditie. 

 

Als de bekering van een volk van bovenaf wordt opgelegd, zoeken de mensen manieren 

om hun oude goden te blijven aanbidden. En ook al zijn die manieren en redeneringen 

te vreemd voor woorden, ze zullen deze te vuur en te zwaard verdedigen. Het gevolg is 

een mengsel van christelijke en heidense gewoonten. Dit soort zaken laat zich niet 

uitroeien. Het woekert voort tot op de dag vandaag, vooral in katholieke landen: 

voortekenen, bezweringen, (‘christelijke’) amuletten, bijgeloof en bidden tot 

heiligenbeelden zijn daar aan de orde van de dag. Griekse, Romeinse en nog veel oudere 

goden (demonen) die zich al eeuwen in allerlei culturen en onder allerlei namen lieten 

vereren, lieten zich niet door ‘Constantijn’ en ‘Clovis’ afzetten. De antieke ‘koningin van 

de hemel’ en ‘moedergodin’ vond zonder al te veel moeite in Efeze haar weg terug naar 

de mensen via de ongezonde aandacht die er al was voor Maria. Sinds het concilie van 

Efeze zit ze vast in haar zadel, als ‘christelijke’ ‘moeder Gods’ en later zelfs weer als 

‘koningin van de hemel en de sterren’. Ze draagt haar titels met trots, ook al zegt God bij 

monde van Jeremia dat Hij ze als belediging ervaart. En de titels worden, omdat men 

haar laat begaan, tot het absurde aangevuld: ‘koningin van de liefde’, ‘koningin van 

barmhartigheid’, ‘koningin van de vrede’, ‘koningin van de engelen’, ‘koningin van de 

aartsvaders’, ‘koningin van de profeten’, ‘koningin van de apostelen’, ‘koningin van de 

martelaren’, ‘koningin van de maagden’, ‘koningin van alle heiligen’, ‘koningin zonder 

erfzonden ontvangen’… 

 

Vanaf de zevende eeuw – en dat is de tijd waarover het hier gaat – worden kenmerken 

die Christus toebehoren, naar Maria overgeheveld, zoals: toevlucht, hulp, middelaar, 

enzovoort. In de volksvroomheid wordt Maria vanaf de Middeleeuwen vereerd als 

koningin van de hemel, die daar door haar Zoon gekroond is.  

De kerk had ‘Izebel’ niet haar gang moeten laten gaan en het kwaad, dat aan de 

moedergodin en de vele andere goden herinnerde, moeten uitbannen, zoals Efeze dat in 

haar begindagen had gedaan. 
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Aanbidden vs vereren 

Om verwijten te omzeilen maakte de kerk in die tijd onderscheid tussen vereren en 

aanbidden. Mensen, en dus ook Maria, mochten wel vereerd, maar niet aanbeden worden. 

Aanbidding kwam alleen God toe, zo was de regel. Het was een diplomatieke oplossing. De 

toorn van Mozes kwam over het volk Israël, omdat het een beeld van een rund vereerde. Het 

maakte niet uit of ze dat ‘aanbidden’ of ‘vereren’ noemden. Mozes beoordeelde de situatie op 

wat er gebeurde. De adorerende vergoddelijking van Maria en heiligen is een vorm van 

ernstige afgoderij. 

Het begon met Maria, maar gaandeweg werd een veelheid aan heiligen(beelden) 

aanbeden. 

Beelden - Iconen 

De Oosters-Orthodoxe kerk kent een andere vorm van Maria- en heiligenverering dan 

Rome. Daar worden geen driedimensionale beelden, maar platte iconen vereerd. Een 

icoon is niet zomaar een schilderij van een Bijbelse figuur, zoals Rembrandt en anderen 

die vaak schilderden, maar een heilig voorwerp dat deel uitmaakt van de eredienst.  

Een icoon wordt beschouwd als teken van de hemelse werkelijkheid, ‘een venster naar 

de hemel.’ Volgens legenden zijn de oudste iconen zelfs niet door mensenhanden 

gemaakt. In Moskou vertelde een gids mij eens over een mystieke ervaring die ze bij een 

icoon had gehad. In Athene bezocht ik een kapel die vol hing met iconen, waar mensen 

op hun knieën voor lagen te smeken. Ze kusten het glas voor de afbeeldingen zo vaak 

dat er een vrouw met een doek en schoonmaakmiddel rondliep om dit telkens weer 

schoon te maken. 

 

In de achtste eeuw was er veel te doen in de Orthodoxe kerk om de iconen. Bekend is 

de iconenstrijd (iconoclasme). De Byzantijnse keizer Leo III verbood in 730 het aanbidden 

van afbeeldingen, waarop iconoclasten (‘beeldbrekers’) ze vernielden. Toch zouden ze de 

strijd verliezen. De voorstanders (iconodoulen) bleven iconen vereren. Het tweede 

concilie van Nicea, dat bijeengeroepen werd door keizerin Irene, ging over dit 

probleem: mag men beelden vereren of niet?  

De uitspraak die het ‘verlossende’ woord moest brengen was: geen latreia (aanbidding), 

wel douleia (verering). Het argument om iconen en beelden in de kerk toe te laten, was 

dat God in Jezus ook een lichaam (beeld) had aangenomen. Dit is een vreemd argument. 

In Genesis staat immers dat God de mens naar Zijn beeld geschapen heeft. Toch is dat 

voor de Joden nooit een argument geweest om het verbod op het maken van beelden te 

omzeilen. 

De beeldenstrijd in de Oosterse kerk duurde meer dan honderd jaar. In 843 werd het 

vervaardigen van afbeeldingen van heiligen, op aandringen van keizerin Theodora, 

opnieuw toegelaten. Men besloot echter dat alleen tweedimensionale afbeeldingen 

vereerd mochten worden. Zo verdwenen de beelden uit de Oosterse kerk – in 

tegenstelling tot de Roomse – en maakten ze plaats voor iconen. 
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‘Ik heb tegen u dat u deze vrouw laat begaan’, zegt Jezus. De Ieren waren wel vroom, 

maar eveneens niet op hun hoede, zodat ze onvoldoende tegengas boden tegen de oude 

Grieks-Romeinse goden. Ze waren ‘vastbesloten om niets te weigeren en alles in hun 

bibliotheken op te nemen’, schreef Thomas Cahill eerder. Daarmee volgden ze niet het 

voorbeeld van Efeze, waar in de beginjaren van de kerk alle religieuze rommel werd 

opgeruimd. Zo beseften de Ieren niet dat ze als christenen de feesten voor afgoden niet 

meer moesten vieren. Cahill schrijft daarover: 

In tegenstelling tot de Europese kerkvaders maakten de Ieren zich nooit druk over de 

heidense invloeden en met betrekking daartoe knepen ze een oogje dicht. De heidense 

feesten konden gewoon doorgaan, met het gevolg dat er nu nog steeds Beltaine (1 mei) 

wordt gevierd en Samain (Halloween). Tot op de dag van vandaag wordt in een stadje in 

Kerry elk jaar in augustus een vruchtbaarheidsfeest gehouden, waar een 

indrukwekkende bok als god Cernunnos drie dagen en nachten de baas is en 

drinkgelagen, wilde danstaferelen en seksuele onbezonnenheid de belangrijkste vormen 

van vermaak zijn Deze karakteristieke Ierse mengeling van heidens en christelijk, vormt 

het thema van het indrukwekkende toneelstuk van Brian Friel, Dancing at Lughnas, 

waarmee het oogstfeest van de god Lug wordt bedoeld dat nog steeds op 1 augustus in 

delen van Ulster wordt gevierd. 

Deze zaken zijn niet onschuldig. De kerk had de bozen niet moeten verdragen. De 

duivel heeft zijn eigen agenda en zal altijd zijn best doen om invloed in de kerk te 

krijgen. De kerk mag best uitbundig feest vieren. Israël vierde wel drie keer per jaar 

feest, niet ter ere van afgoden, maar ter ere van God. Hier kwamen massa’s mensen 

vanuit de hele wereld op af. En het waren echt geen ingetogen Koningsdagfeesten met 

snoephappen en blikgooien. 

Zoon van God (vers 18) 

Gezien het voorgaande over Maria is duidelijk waarom Jezus zich aan het begin van 

deze brief tot de kerk richt met de woorden: ‘Dit zegt de Zoon van God.’ Met andere 

woorden: ‘Ik ben wel de Zoon des Mensen (Zoon van Maria), maar was al sinds de 

eeuwigheid – en allereerst – Zoon van God (Zoon van JHWH)!’ 

Ik heb haar tijd gegeven (vers 21) 

De Roomse en de Oosters-Orthodoxe kerk, die zich in 1054 van elkaar scheidden, 

hebben van Jezus meer tijd gehad dan andere gemeenten: tijd om zich te bekeren. 

Duizend jaar heeft Hij geduld met hen gehad, veel langer dan de voorgaande of de 

hierna komende periodes. 
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Grote Verdrukking (vers 22-23) 

Deze woorden maken duidelijk dat deze profetie hier over veel meer gaat dan een 

enkele vrouw met haar aanhang.  

Er zijn door de kerkgeschiedenis heen en ook nu nog veel mensen die vergelijkbaar 

zondigen als de vrouw die hier wordt beschreven, die niet worden gestraft. Er zijn 

theologen die andere religies, Boeddha en Mohammed net zo inspirerend vinden als 

Christus. Zij leren dus, geestelijk gezien, net als Izebel hier, om ‘offers van afgoden te 

eten’ en ‘te hoereren’ met andere goden. Als Jezus hen allemaal onder grote 

Verdrukkingen zou laten omkomen, zoals Izebel hier, dan zouden zeer veel mensen 

onder beroerde omstandigheden leven en sterven. Dat is niet zo. Integendeel, het is 

eerder hoge uitzondering dan regel dat zondige mensen snel gestraft worden. Het is niet 

Gods weg met de zondaren om hen direct te straffen. Dat dit hier zo wordt beschreven 

is daarom beter te begrijpen als een onderdeel van een profetie waarin een veel groter 

deel van de kerk wordt veroordeeld dan slechts één zondige vrouw met haar aanhang. 

 

Efeze zou overgaan in Smyrna en Smyrna in Pergamus, dat zich op zijn beurt 

ontwikkelde tot Thyatira. De beginperiode waar Efeze voor staat, bestaat niet meer: de 

tijd van de kerkvaders is voorbij. Smyrna bestaat niet meer: de tijd van de vervolgingen 

in het Romeinse Rijk is voorbij. Pergamus bestaat ook niet meer. Dat heeft zich 

ontwikkeld tot de Roomse en Oosterse kerk. Thyatira bestaat nog wel en zal ook niet 

verdwijnen of overgaan in een ander tijdperk, voordat Jezus terugkomt. In dit en de 

volgende drie tijdperken zal de kerk nog op aarde zijn, terwijl Jezus Zijn gemeente komt 

halen. Het is daarom aannemelijk dat de grote Verdrukking die in dit vers genoemd 

wordt, verwijst naar ‘de’ grote Verdrukking, die plaatsvindt vóór de komst van Jezus. 

 

De Katholieke Kerk heeft ernstig geleden onder de gevolgen van de Reformatie. De 

Reformatie kan worden gezien als een revolutie in de christelijke wereld, maar ging 

daarnaast als een wervelwind door de politieke wereld. Het is bijna niet te bevatten hoe 

machtig de Roomse kerk was. Haar poging om de Reformatie te bestrijden dompelde 

Europa in een oorlog die praktisch honderd jaar duurde. ‘Onze’ Tachtigjarige Oorlog 

was daar een onderdeel van, maar ook het (min of meer) protestantse Engeland was 

betrokken in de strijd tegen het katholieke Spanje. Verder werd in Duitsland, Frankrijk 

en Denemarken gewapende strijd geleverd tussen legers van protestanten en 

katholieken. Waar protestanten de strijd verloren, werden ze buiten de wet gesteld of 

vielen ze in handen van beulen. Als katholieken verloren, hing hun lot af van het land 

waar ze woonden. Doorgaans hoefden zij niet voor hun leven te vrezen. In een land als 

Nederland mochten ze katholiek blijven, als het maar niet opviel: vandaar de 

zogenaamde schuilkerken die van de straat af niet te zien zijn. 

 

Toch was dit alles niet ‘de’ grote Verdrukking waar Jezus hier naar verwijst. Op een 

vergelijkbare manier spreekt Jezus straks tot Filadelfia over de verdrukking. De 

christenen van ‘Filadelfia’ worden gespaard in het ‘uur van de verdrukking die over de 
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aarde zal komen’, zo staat daar. Zij die ‘met Izebel overspel bedrijven’ zullen daar niet 

voor bewaard blijven. Zij zullen bij het begin van de grote Verdrukking nog op aarde 

zijn als ze zich niet bekeren. 

 

De ondergang van Izebel (de cultus van de koningin van de hemel en de moeder gods) zal in 

Openbaring 18 worden beschreven. Zij is onderdeel van de ‘moeder aller hoeren’: 

‘Babylon’. Jezus zal met haar afrekenen en haar dan op een ziekbed werpen waar zij 

nooit meer van op zal staan. Babylon is niet, zoals sommigen aannemen, de Katholieke 

Kerk of de stad Rome. Babylon is de moeder van alle hoeren en gruwelen (afgoden) van 

de aarde. Rome was één van de kinderen van Babylon. De afgoderij in de Roomse kerk 

was niet mals, maar zij heeft niet alle afgoden voortgebracht. 

Haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen (vers 22) 

De kinderen van Izebel zullen worden gestraft, staat hier. Dat is opmerkelijk. De vraag 

is waarom Izebel niet zelf wordt gestraft? Er was een spreekwoord in Israël dat zei dat 

kinderen moesten sterven voor de zonden van hun vaderen. 

2Hoe komt gij er toch toe, dit spreekwoord te gebruiken in het land Israëls: de vaders 

hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden? 3Zo waar 

Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, gij zult dit spreekwoord in Israël niet meer 

gebruiken. 4Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon 

zijn van Mij; de mens die zondigt, die zal sterven. (Ezechiël 18:2-4) 

God oordeelt de zondaar om diens zonden en wreekt zich niet op zijn kinderen. Toch 

staat er in de brief aan Thyatira wel dat de kinderen van Izebel zullen sterven. Dit wijst 

niet op haar biologische, maar op haar geestelijke kinderen. Die kinderen waren 

gelovigen die wandelde in de leer van hun moeder (Izebel). De beschrijving kinderen 

maakt duidelijk dat er één of meer generaties overheen gaan, voordat ze worden 

gestraft. Dat er geruime tijd zal verstrijken voor dit oordeel komt, blijkt ook uit de 

woorden van Jezus ‘dat Hij haar de tijd heeft gegeven’. Het zal lang duren voor de 

kinderen die Izebel heeft voortgebracht en die in haar voetspoor gaan, zullen worden 

gedood. Het heeft eeuwen geduurd voor het oordeel over het ‘nageslacht’ van Izebel 

kwam.  

 

Hoe zal Jezus dit nageslacht doden? Zegt de profetie iets over de manier waarop dit zal 

gebeuren? De vertaling van Het Boek zegt hier simpelweg dat Jezus Izebels kinderen zal 

doden. De Lutherse vertaling zegt dat Hij haar kinderen de dood zal doen sterven. Dit 

lijkt een pleonasme. We kennen wel de uitdrukking een ‘lelijke’ of ‘mooie dood sterven’, 

maar niet ‘de dood sterven’. Verschillende andere vertalingen, zoals de (Hernieuwde) 

Statenvertaling en de Telosvertaling, zeggen hier dat Jezus Izebels kinderen door de 

dood zal ombrengen. Dit heeft alleen zin als ‘de dood’ iets is waardoor iemand kan 

sterven. Het woord ‘dood’ is hier een vertaling van het Griekse ‘thanatos’. Hetzelfde 

woord wordt later gebruikt bij de beschrijving van ‘de vierde ruiter’ (Openbaring 6:7-8). 
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Deze ruiter krijgt de macht om het vierde deel van de wereldbevolking met ‘thanatos te 

doden. ‘Thanatos’ wordt doorgaans vertaald met ‘de zwarte dood’ of ‘de pest’.  

Hoewel Jezus in beide teksten niet het gangbare Griekse woord voor ‘pest’ (loimos) 

gebruikt, is het waarschijnlijk dat het in beide gevallen om deze ziekte gaat. De Groot 

Nieuws-vertaling zegt: 

23En haar kinderen zal ik treffen met de pest. Zo zullen alle gemeenten weten dat ik hart 

en nieren doorgrond. En ik zal ieder van u vergelden naar zijn daden. 

De pest is in het Oude Testament de ziekte bij uitstek, waarin Gods oordeel tot 

uitdrukking komt. De meeste keren dat het woord in de Bijbel voorkomt, staat het 

direct of indirect in verband met Zijn oordeel (Exodus 5:3,9:3,9:15, Leviticus 26:25, Numeri 

14:12, Deuteronomium 28:21, 1Kroniken 21:14). In Jeremia (14:13) zegt God dat Hij het volk zal 

straffen met honger, het zwaard en de pest. 

Hier in de Openbaring lijkt het een verwijzing naar de rol van de pest bij het breken van 

de macht van de kerk aan het einde van de Middeleeuwen. De voorlopers van de 

Reformatie traden rond dezelfde tijd op als de pestepidemieën. Toen de pest plotseling 

en zonder duidelijke oorzaak in slechts drie jaar tijd (1347-1350) ruim een derde deel van 

het (katholieke) Europa wegvaagde, was John Wyclif  ongeveer 23 jaar. Hij heeft 

omstreeks 1382 als eerste, in het geheim, de Bijbel in het Engels vertaald. Dit heeft grote 

invloed gehad op de ontwikkeling van de Reformatie. 

John Wyclif   

Wyclif  was een Engelse kerkhervormer. Hij leerde dat mensen zonder tussenkomst van 

priesters hun geloof mochten belijden, met de Bijbel als richtlijn. Priesters waren evenmin 

nodig voor de vergeving van zonden. De paus was voor Wyclif de verpersoonlijking van de 

antichrist. Ook op de aflaathandel had hij, net als Maarten Luther later, scherpe kritiek. Hij 

verwierp verder de doctrine van de transsubstantiatie, die stelt dat het brood en de wijn bij 

de eucharistie daadwerkelijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus als gevolg van 

de consecratie door een gewijd priester. Wyclif werd om zijn ideeën tot de doodstraf 

veroordeeld, maar machtige vrienden voorkwamen dat dit vonnis werd uitgevoerd. Toch 

werd na zijn dood tijdens het concilie van Konstanz (1414-1418) echter opdracht gegeven zijn 

lichaam op te graven en dit alsnog te verbranden. 

De pest heeft de toenmalige wereld op zijn grondvesten doen schudden en de kerk (de 

kinderen van Izebel) op het ziekbed geworpen. 

5. Alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten 
doorzoek (vers 23) 

Hier wordt een verband gelegd tussen de rampspoed die Izebel en haar volgelingen 

ondergaan, en het feit dat alle gemeenten zullen weten dat Jezus harten en nieren 

onderzoekt.  
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Dit is een extreme situatie. Zo wordt Jezus niet in de Evangeliën beschreven. In de 

Evangeliën leert Hij onder meer dat er geen direct verband is tussen het ongeluk dat 

mensen ondervinden en hun zonden. Als Jezus alle mensen die zondigen, in het 

ongeluk zou storten, zouden veel meer mensen daarvan het slachtoffer zijn. De psalmist 

schrijft: 

3Als Gij, HERE, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan? (Psalm 

130:3) 

Als God alle mensen zou veroordelen op grond van hun werken, wie zou dan bestaan? 

Dit is dan ook niet de boodschap van Jezus. Op de vraag of er een verband bestaat tussen 

ongeluk en zonden, zegt Hij: 

4Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood 

werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen? (Lukas 13:4) 

Het was niet zo dat alleen mensen die zich aan Maria-aanbidding schuldig maakten, 

door de pestepidemieën getroffen werden. De pest maakte geen onderscheid tussen goed 

en kwaad, tussen beeldenvereerders en getrouwen. Iedereen kon besmet worden. 

Het ‘doorzoeken van nieren en harten’ is te begrijpen in de context van de zin die erop 

volgt, waar Jezus zegt: ‘Ik zal ieder geven naar zijn werken.’ Dit verwijst niet naar een 

oorzakelijk verband tussen afgodenoffers en pest, maar naar de theologische discussie 

die centraal zou staan tijdens de Reformatie. Die discussie zou niemand ontgaan. 

Iedereen zou daardoor weten dat het Jezus is die nieren en harten doorzoekt, en dat 

mensen worden beoordeeld op de werken die daaruit voortkomen. 

Als voorbeeld over de natuur van het menselijk hart lezen we over de tijd vóór de 

zondvloed in de Bijbel: 

5En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de 

gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. 6Toen kreeg de HEERE 

er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn 

hart. (Genesis 6:5-6) 

Het hart staat voor de motivatie van mensen. Het goede en kwade komen voort uit het 

hart. De nieren zijn een kwetsbaar orgaan. Zij staan in de Bijbel voor de menselijke 

emoties. Hierover zegt de psalmist: 

21Toen mijn hart verbitterd was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd, 22toen was ik een 

grote dwaas en zonder verstand, ik was een redeloos dier bij U. (Psalm 73:21) 

Het hart en de nieren staan dus voor de innerlijke mens: wat hij in zijn binnenste aan 

motivatie en emoties heeft. De profeet Jeremia zegt hierover: 

12Ja, de HERE der heerscharen is een rechtvaardige toetser, die nieren en hart doorziet; 

ik zal uw wraak op hen zien, want op U heb ik mijn rechtszaak gewenteld. (Jeremia. 

20:12) 
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God is het, die harten en nieren zal oordelen. En Hij toetst rechtvaardig, zegt Jeremia. 

Als Jezus mensen zal beoordelen naar de werken die voortkomen uit hun hart en 

nieren, dan is er weinig hoop. Dan kan niemand behouden worden.  

Dit besef was de theologische ‘ontdekking’ die de Reformatie in gang heeft gezet. Luther 

wist dat hij niet kon bestaan, als God hem zou oordelen op grond van wat er in zijn hart 

en nieren was. Zijn vraag was: ‘Hoe vind ik een genadig God?’ 

De kerk van Rome leerde dat de mens (in elk geval voor een belangrijk deel) wel door goed 

gedrag behouden kon en moest worden. De dood en opstanding van Jezus waren voor 

de Roomse kerk niet voldoende. Dit kwam ook tot uitdrukking in de verkoop van 

aflaten waar de reformatoren zo tegen protesteerden. Mensen moesten, volgens de Kerk, 

zelf boete doen voor hun zonden. De reiniging van deze zonden in het Vagevuur kon 

worden afgekocht met geld. De Roomse kerk leerde daarnaast dat de kerk het 
heilsinstituut was. Buiten de kerk was er geen behoud voor de ziel. 

‘Nee,’ zeiden de reformatoren, ‘de mens is niet afhankelijk van de kerk. De mens wordt 

veroordeeld om wat in zijn hart gebeurt en uit zijn nieren voortkomt.’ Tegen dit oordeel 

is geen aflaat bestand. Tegen dit oordeel is alleen Gods verzoening en genade 

opgewassen. 

 

Deze discussie over de ‘rechtvaardiging door het geloof’ zou niet alleen binnen 

protestantse kerken worden gevoerd. In alle gemeenten speelde zij. Elke gemeente zou 

horen van de boodschap van John Wyclif , Johannes Hus en Maarten Luther. Ook de 

Katholieke en de Oosters-Orthodoxe Kerk moesten daarover discussiëren om antwoord 

te kunnen geven op de uitdaging van de Reformatie. Of, om het met de woorden van 

Jezus te zeggen: ‘Alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben die harten en nieren 

doorzoekt.’ 

In reactie op de Reformatie belegde de Roomse kerk het Concilie van Trente. Dit 

concilie duurde bijna twintig jaar (1545-1563) en had tot doel de misstanden binnen de 

Katholieke Kerk aan te pakken en duidelijkheid te creëren over verschillende door de 

protestanten betwiste geloofspunten. Wat de Reformatie ook op de agenda mag hebben 

gezet, veel veranderde er niet. Maria bleef, de beelden verdwenen niet, de 

rechtvaardiging door het geloof alleen werd niet aanvaard, protestantse theologen 

werden van het concilie buitengesloten en hun leer werd als ketters veroordeeld. 

6. De diepten van satan (vers 24) 

24Maar Ik zeg tegen u, en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet 

hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de satan niet hebben leren kennen: 

Ik zal u geen andere last opleggen 25dan deze: Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom. 

Het meervoud in deze zin bevestigt dat Izebel niet één persoon is. Het gaat hier over de 

‘overigen’ die ‘deze leer’ (van Izebel) niet hebben en om ‘zij’ die ‘de diepte van de satan 

niet hebben leren kennen’.  
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Er is dus geen verband tussen de Maria- en beeldencultus en de diepte van de satan. Het 

kennen van de diepte van de satan lijkt te verwijzen naar de ascese. Dit was ook een 

belangrijk aspect van bepaalde stromingen in de kerk van die tijd. 

Deze woorden gaan terug naar de begintijd van de Thyatira-periode. Nadat de kerk zich 

had verbonden aan de keizer, liepen christenen geen risico meer om als martelaar voor 

hun geloof te moeten sterven. Velen kwamen tot het besef dat het geloof daardoor kon 

verslappen. En sommigen kozen daarom voor een zogenoemd ‘onbloedig 

martelaarschap’: zij trokken de woestijn in. De woestijn was immers de plaats waar Jezus 

strijd had geleverd tegen de duivel. Deze mensen werden anachoreten (anachorein = zich 

terugtrekken), eremieten (erèmos = woestijn, verlatenheid) of – in het Nederlands – 

kluizenaars genoemd. Als verontruste christenen trokken zij de wildernis in om een 

ascetisch leven te leiden. Zij verkochten alles wat zij bezaten, en gaven zich over aan 

een levensstijl van eenzaamheid en ontberingen. Zij zagen deze levensstijl als een 

innerlijke strijd tegen demonen en een streven naar een engelachtig leven. Hun dagen 

bestonden uit bidden, vasten, waken, boetedoen en eenvoudig handwerk. 

Ascese 

Ascese is zelftuchtiging om hartstochten en begeerten te bedwingen, om een vrij en 

doelgericht leven te leiden (Winkler Prins encyclopedie). In de zeventiende eeuw komt het zelfs 

tot een theologie of wetenschap van de christelijke ascese: de ‘ascetiek’. 

De eerste anachoreten leefden waarschijnlijk in de derde eeuw in de Egyptische 

woestijn. De beroemdste is wellicht Antonius de Grote. Hij leefde tot 356. Er is tamelijk 

veel over hem bekend, omdat de kerkvader Athanasius zijn biografie heeft geschreven. 

Hij wordt beschouwd als één van de belangrijkste inspiratoren voor het 

kluizenaarsleven. Zijn biografie is in het Nederlands vertaald.29 Antonius kwam uit een 

tamelijk rijke Egyptische familie. Toen zijn ouders overleden waren, was hij rond de 

negentien jaar. Hij wist zich toen niet alleen verantwoordelijk voor zijn jonge zusje, 

maar ook voor het familiebezit. Nog geen half jaar later stond hij erbij stil hoe de 

apostelen alles hadden verlaten om Jezus te volgen. Kort daarna kwam hij in een kerk, 

waar juist uit het evangelie van Mattheüs werd gelezen. Antonius hoorde hoe Jezus 

tegen de rijke jongeling zei dat hij, om volmaakt te zijn, al zijn bezit moest verkopen en 

het geld aan de armen moest geven en vervolgens Jezus moest volgen. ‘Je zult dan een 

schat in de hemelen hebben’, zei Jezus tegen de jonge man (Mattheüs 19:21).  

Antonius trok hieruit de conclusie dat God deze lezing speciaal aan hem had gegeven. 

Hij ging naar huis en gaf zijn landgoed van ruim tachtig hectare gratis aan de mensen 

van zijn dorp. Alles wat hij verder had, verkocht hij en de opbrengst gaf hij aan de 

armen. Zijn jonge zusje bracht hij onder bij een christelijke vrouwengemeenschap. 

Vanaf dat moment ging hij op zoek naar geestelijke mensen, waar hij van kon leren. Hij 

was voortdurend bezig met gebed en ascese en deed wat handwerk voor zijn 

levensonderhoud. Hij memoriseerde de Schrift, want lezen kon hij niet. 
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Volgens de biograaf deed de duivel erg zijn best om Antonius te ontmoedigen. In de 

beschrijving daarvan wordt een beeld gegeven van hoe Antonius door ‘de diepte van de 

satan’ ging: 

(5)Maar de duivel, die het goede haat en afgunstig is, kon er niet tegen bij een jongeman 

zulke goede voornemens te zien en hij begon alles wat hij gewoonlijk uithaalt tegen hem 

in stelling te brengen. Eerst probeerde hij hem van zijn ascese af te brengen door hem 

van alles in te fluisteren: herinneringen aan zijn bezittingen, zorgen om zijn zus en zijn 

familiebanden, geldzucht, eerzucht, lekker en gevarieerd eten en andere genoegens van 

het leven; en tenslotte de hardheid van de deugd en alle moeite die zij kost. Want was 

het lichaam niet zwak? En duurden de jaren niet lang? Kortom, hij gaf hem een hele 

wirwar van gedachten in, om hem zo van zijn juiste besluit te laten afvallen. 

Toen het de duivel niet lukte om Antonius te verleiden met trots en twijfel, probeerde 

hij hem te verleiden met seksuele begeerten en zonden: 

Fier en vol vertrouwen daarop – het is het eerste waarmee hij jongeren belaagt – ging hij 

(de duivel) de jongeman te lijf. ’s Nachts bracht hij hem in verwarring en overdag viel hij 

hem zozeer lastig dat mensen het aan hem konden zien wat voor worsteling er tussen 

die twee gaande was. De een kwam met onreine gedachten, de ander sloeg ze af met 

gebed. De een wekte prikkelende voorstellingen, de ander meende dat hij bloosde en 

legde om zijn lichaam een muur van geloof en vasten. De ellendige duivel ging zover dat 

hij ’s nachts de gedaante van een vrouw aannam en zich op alle mogelijke manieren 

daarnaar gedroeg, alleen om Antonius te verleiden. Maar die richtte zijn hart op Christus 

en hield dankzij Hem voor ogen hoe nobel en spiritueel de ziel is, en wist zo dat 

gloeiende bedrog te doven. 

In zijn streven om geestelijk sterker te worden zocht Antonius de confrontatie met de 

duivel zelf op: 

(8)Onder dit zelfopgelegde strenge regime begaf Antonius zich naar de grafkamers, die 

een eind van het dorp af lagen. Een van zijn vrienden vroeg hij om de zoveel dagen wat 

brood te brengen en daarna ging hij een grafkamer binnen. De ander deed de deur 

achter hem dicht en hij bleef alleen binnen. De Vijand kon hier niet tegen en was zelfs 

bang dat Antonius de woestijn in korte tijd tot een ‘stad van ascese’ zou maken. Op een 

nacht kwam hij binnen met een menigte demonen en tuigde Antonius dusdanig af dat 

hij door die marteling zijn stem kwijt was en op de grond bleef liggen. Nadien 

verzekerde hij dat de pijn zo intens was dat het onmogelijk om klappen van mensen kon 

gaan: die hebben niet zo’n martelend effect. 

Als de vriend van Antonius hem de volgende dag brood komt brengen, vindt hij hem 

meer dood dan levend op de grond. Hij neemt hem mee en brengt hem naar de 

gemeente. Te midden van zijn familieleden en dorpelingen ontwaakt hij daar rond het 

midden van de nacht en vraagt hij zijn vriend om hem weer terug te brengen naar de 

grafkamers. 
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(9) Zo werd hij door de vriend weer weggebracht. Vervolgens was hij weer alleen binnen 

met de deur dicht, zoals hij gewend was. Staan kon hij niet vanwege de klappen van de 

demonen, en hij bad liggend. Na het gebed sprak hij luid: ‘Hier ben ik, ik ben Antonius, 

ik vlucht niet voor jullie klappen! Al doen jullie nog meer, niets zal mij scheiden van de 

liefde van Christus.’ 

Dit zette de duivel aan tot nog grotere woede: 

Hij (de duivel) riep zijn honden bijeen en zei razend: “Jullie zien het: noch met de geest 

van ontucht, noch met klappen hebben we hem kunnen stoppen. Hij durft zich zelfs 

tegen ons te verheffen! Laten we hem dus eens anders aanpakken.”  

De duivel kan gemakkelijk alle gedaanten aannemen om kwaad te doen. Toen, die nacht, 

maakten ze zo’n kabaal dat het leek of de hele plek stond te schudden. De vier muren 

van het gebouwtje werden door de demonen als het ware opengebroken, en ze leken 

erdoor naar binnen te komen. Ze waren van gedaante veranderd en verschenen nu als 

wilde beesten en reptielen. Meteen was de plek vol schijnbeelden van leeuwen, beren, 

luipaarden, stieren, slangen en adders, schorpioenen en wolven. En elk ervan bewoog 

zich op zijn eigen manier: de leeuw brulde als om aan te vallen, de stier leek met de 

horens te gaan stoten, de slang kronkelde dadelijk op hem af en de wolf wilde gaan 

springen. Het geheel was schrikbarend: de woestheid van al die schijngestalten bij elkaar 

en het geraas van hun geluiden. Antonius, hierdoor gegeseld en gestoken, voelde een 

nog heviger pijn in zijn lichaam. Maar zonder te trillen, ja, wakker van ziel, lag hij daar. 

Wel moest hij kreunen van de lichamelijke pijn, maar hij bleef nuchter in gedachten. 

Antonius is door dit alles wel onder de indruk, maar niet uit het veld geslagen: 

Bijna spottend zei hij: ‘Als jullie écht macht hadden, was het genoeg als één van jullie 

hier kwam. Maar nu de Heer jullie heeft ontkracht, proberen jullie mij schrik aan te 

jagen door je aantal. Maar het is een teken van zwakte dat jullie de vormen van redeloze 

beesten aannemen!’ Zo vatte hij moed en sprak opnieuw: ‘Als jullie écht iets kunnen en 

macht hebben gekregen over mij, aarzel dan niet, maar val me aan! Maar als jullie niets 

kunnen, waarom dan al die vergeefse moeite? Ons zegel, onze schutsmuur is het geloof 

in onze Heer.’ Nadat ze van alles tegen hem hadden geprobeerd knarsten ze met de 

tanden, want ze hielden eerder zichzelf voor de gek dan hem.” 

Het zijn vreemde zaken die Athanasius beschrijft. In de Bijbel en in verschillende 

verslagen uit later tijd is te lezen hoe mensen door demonen worden gekweld. Meestal 

wijken demonen echter tamelijk snel voor de naam van Jezus Christus. Waarom de 

manifestaties bij Antonius op deze manier voortduurden, is moeilijk te zeggen maar 

mensen getuigen er op internet van dat het ook nu nog voorkomt. 30 

Athanasius was bisschop van Alexandrië en kende Antonius uit zijn omgeving. Waarom 

hij dit verslag geschreven heeft, blijkt uit zijn begeleidende brief: er was vraag naar. 

Mensen wilden weten hoe Antonius het deed en zich daardoor laten inspireren. 

Athanasius had ook een brief van monniken ontvangen, waarin zij naar Antonius 
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informeerden. De bisschop was eigenlijk van plan geweest om een paar monniken naar 

Antonius te sturen, maar daar was geen tijd meer voor dus schreef hij het zelf. 

Door de beschrijving van Antonius’ leven kreeg diens levenswijze grote bekendheid. 

Veel enthousiaste jonge christenen wilden hem navolgen en probeerden elkaar in 

strengheid te overtreffen. Dit kon leiden tot vreemde excessen. Sommigen trokken 

naakt door de natuur en voedden zich met gras, anderen namen alvast hun intrek in een 

graf. Simeon de Styliet bracht in het begin van de vijfde eeuw dertig jaar op een zuil 

door, omdat hij zo dichter bij de hemel meende te zijn. 

Vaak zochten jonge asceten de nabijheid van ervaren leermeesters, zoals Antonius, 

waaruit gemeenschappen van kluizenaars ontstonden, die zich soms ontwikkelden tot 

kloosters. De man die het kloosterleven organiseerde, was Benedictus van Nursia. Hij 

stichtte rond 529 het klooster op de Monte Cassino in Italië en schreef de regel die in de 

volgende eeuwen in West-Europa algemeen gangbaar werd.  

Tot in de elfde en twaalfde eeuw, maar ook nog lang daarna, leefden in heel Europa – 

maar vooral in Italië – vele monniken in kleine groepen op afgelegen plaatsen in sobere 

nederzettingen, soms zelfs in grotten. Een van de meest beroemde gemeenschappen was 

de ermitage van Lecceto, in de buurt van Siena. De achterliggende motivatie was een 

afkeer tegen een gemakkelijke levensstijl en een verlangen naar een dieper geestelijk 

leven. Deze ermitages lagen aan de basis van het ontstaan van de bedelorden: 

Franciscanen, Dominicanen, Karmelieten en Augustijnen. 

 

Jezus zegt in de brief aan Thyatira dat het niet nodig is om de woestijn in te trekken om 

daar, net als Hij, door de duivel verzocht te worden. Hij verwacht niet een soort 

‘superchristendom’ van zijn discipelen. Het is niet nodig om de satan en zijn diepten te 

leren kennen om christen te zijn. ‘Ik leg jullie geen (andere) last (ascese) op.’ Alles wat 

nodig is, heeft Hij al volbracht. Hij heeft de voorwaarden geschapen om God te kunnen 

leren kennen en met Hem één te worden door Zijn Geest. Daarom: ‘hou vast wat jullie 

hebben, totdat ik kom’. Dat is genoeg. 

7. Wie overwint (vers 25 - 27) 

25En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik 

macht geven over de heidenvolken. 27En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij 

zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook Ik die macht van 

Mijn Vader heb ontvangen. 28En Ik zal hem de morgenster geven. 

De afsluiting van deze brief toont nog drie aspecten van de kerk in die dagen en één 

kenmerk voor de tijd die daarna komt. 
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Werken (vers 26) 

In deze brief wordt, meer dan in de andere brieven, nadruk gelegd op ‘werken’. Bij de 

meeste briefjes wordt één keer of helemaal niet over werken gesproken. Tegen Thyatira 

heeft Jezus het er op drie plaatsten over: 

 

1. In vers 22 spreekt Jezus over ‘haar werken’. Dit zijn de werken van Izebel: slechte 

werken, waarvan zij zich moet bekeren, omdat ze de gemeente ermee schade 

toebrengt. 

2. In vers 23 zegt Jezus dat Hij mensen zal oordelen overeenkomstig de werken die uit 

ieders hart en nieren (innerlijk) voortkomen. 

3. In vers 26: Jezus zegt hier dat de gemeente Zijn werken tot het einde toe moeten 

bewaren. 

 

De Katholieke Kerk heeft, in tegenstelling tot de kerk van de Reformatie, altijd nadruk 

gelegd op goede werken, bleek al. Deze werken waren nodig voor mensen om behouden 

te kunnen worden.  

Het zou dan te verwachten zijn dat katholieken grote toewijding aan zaken zoals 

Bijbelstudie en kerkbezoek zouden tonen. Dit is zelden zo. De reden hiervoor is dat de 

Roomse kerk een ‘heilsinstituut’ is geworden. Volgens de Roomse leer is het buiten de 

(Roomse) Kerk onmogelijk behouden te worden. Aangezien de kerk middels de 

sacramenten, vergiffenis van zonden en toegang tot de hemel kan verstrekken.  

Om die reden is een goede (formele) relatie met de kerk minstens zo belangrijk als een 

goede relatie met Christus. Als een gelovige lid van de kerk is en blijft, kan de kerk 

ervoor zorgen dat zijn ziel in de hemel komt. Deze gedachte leidt gemakkelijk tot 

onverschilligheid in het geloof. Officieel ligt dat anders. De officiële leer is dat genade 

alleen niet voldoende is. Er is zelfs een vagevuur om mensen na de dood te reinigen van 

zonden die ze tijdens hun leven begingen. 

Het was Luther die de mensen leerde dat ze alleen door geloof in het werk van Jezus 

(Zijn werken) en niet door hun eigen werken (uw werken) behouden konden worden.  

Zonden kunnen niet afgekocht worden met geld (aflaathandel) of geneutraliseerd worden 

door boetedoening (penitentie), een pelgrimstocht, het herhalen van gebeden of andere 

‘goede’ werken. De enige manier om behouden te worden van het oordeel is: 

schuldbelijdenis en geloof. Dat is de basis voor goede werken en niet andersom.  Jezus 

zegt tegen de gemeente dat ze Zijn werken moeten bewaren. De gemeente moet blijven 

geloven in en getuigen van de losprijs die Hij met Zijn sterven heeft betaald. 

Macht over de heidenen (vers 26) 

Hier wordt weer iets genoemd wat herinnert aan de invloed van de Nikolaïeten. De 

kerk had in de Pergamus-tijd al de gewoonte ontwikkeld om de volken met harde hand 

te leiden. De Rooms-Katholieke en Oosters-Orthodoxe kerken hebben altijd grote 

macht over volken en koningen gehad, bleek al. Dit kwam tot uitdrukking in de 



167 

 

voortdurende machtsstrijd tussen paus en keizer. Werkelijke macht over de heidenen 

zal de kerk op een zeker moment wel krijgen, maar alleen op Jezus’ manier. 

Tot het einde toe (vers 26)  

Dit vers toont dat de gemeente tot het einde toe, tot de wederkomst van Jezus, op aarde 

aanwezig zal zijn. De Katholieke Kerk heeft nu, honderden jaren na de Reformatie, nog 

een enorme aanhang. Dit zal ook nog zo zijn, als Jezus terugkomt. 

De morgenster (vers 28) 

De morgenster kan hier op een aantal manieren worden begrepen. 

De planeet Venus, die kort voor de dageraad zichtbaar wordt, staat in de astronomie 

bekend als de morgenster. Zij is genoemd naar de Romeinse godin Venus. Venus werd 

gezien als de moeder van Aeneas, een mythologische Trojaanse held. Vergilius schreef 

in de eerste eeuw voor Christus in het Aeneis epos over hem. Hij beschrijft daarin onder 

meer hoe Romulus, een zoon van Aeneas’ dochter (Rhea Silvia) en de oorlogsgod Mars 

was. Romulus zou op eenentwintig april 753 v.Chr. Rome stichten. Dit betekent dat 

Venus volgens de mythen, de geestelijke (groot)moeder van Rome was.  

Rome is later onlosmakelijk verbonden geraakt met het Vaticaan en de kerkelijke staat.  

De morgenster is ook een beeld voor Jezus. Daarin ligt nog een betekenis. Jezus zegt aan 

het eind van de Openbaring (22:16): ‘Ik ben de wortel van David, de blinkende 

morgenster.’ 

In het Evangelie van Johannes (9:4) zeg Jezus dat Zijn volgelingen de werken van God 

moeten werken, omdat er een (geestelijke) nacht komt, waarin niemand werken kan. De 

nacht van Thyatira gaat ook voorbij. Voor wie Gods werken tot het einde toe bewaart, 

straalt licht aan de horizon. Daarin ligt een derde betekenis van deze morgenster. John 

Wyclif  (zie aantekening bij vers 22-23) werd ‘morgenster van de hervorming’ genoemd. 

Jezus gaat Zich Zelf weer bemoeien met de gemeente. Hij zal Zichzelf teruggeven aan de 

gemeente. De morgenster is dan de voorbode van een nieuwe dag in de 

kerkgeschiedenis: de Reformatie. De kenmerken daarvan zullen we vinden in de brief 

aan de gemeente te Sardis. 

  



168 

 

Openbaring 3 

De vijfde periode: Sardis 

 

Sardis staat voor de kerk van de Reformatie.  

De eerste signalen van de Reformatie dienden zich al halverwege de veertiende eeuw 

aan. Dit was een zeer turbulente tijd: pestepidemieën hadden in een paar jaar tijd (1347-

1350) eenderdedeel van de Europese bevolking weggevaagd. De Katholieke Kerk was in 

twee kampen verdeeld (het grote schisma, 1378-1417), waarbij twee – en later zelfs drie – 

pausen met elkaar om de macht streden. Frankrijk en Engeland waren in een 

uitzichtloze strijd gewikkeld in wat later de Honderdjarige oorlog zou heten (1337-1453). 

 

Terwijl de lange nacht over Europa voortduurde, kwam de morgenster op: John Wyclif . 

Hij was het, die de boodschap van het Evangelie weer begon te verkondigen. Hij 

benadrukte dat Jezus’ bloed voldoende was voor de verzoening van zonden. 

Johannes Hus, die zich er niet voor schaamde om te erkennen dat Wyclif  zijn voorbeeld 

was, zou op het concilie van Konstanz (6 juli 1415) als eerste protestantse martelaar op de 

brandstapel omkomen. Dit leidde tot een volgende oorlog, nu tussen de Hussieten 

(Bohemen) en Duitsland. Deze strijd zou tot 1434 duren. Thyatira wankelde op haar 

grondvesten, zoals Jezus al zei: ‘Ik werp haar te bed en hen die met haar overspel plegen 

in grote verdrukking.’ (2:22) 

 

De Reformatie zou een nieuwe tijd inluiden. Toch is de boodschap van Jezus aan de kerk 

van de Reformatie niet erg positief. 

1En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten 

van God heeft en de zeven sterren: 

Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. 2Wees 

waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw werken niet vol 

bevonden voor God. 3Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het 

vast en bekeer u. 

Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten 

op welk uur Ik bij u zal komen. 4Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun 

kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij 

het waard zijn. 

5Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet 

uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en 

voor Zijn engelen. 6Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 
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De belangrijkste gebeurtenissen die hier worden genoemd, zijn: 

 

1. Sardis (de naam) (vers 1) 

2. Schrijf aan … Dit zegt … (vers 1) 

3. Bedenkt hoe u het ontvangen hebt (vers 3) 

4. Ik zal komen als een dief (vers 3) 

5. Er zijn er ook die het waard zijn (vers 4) 

6. Wie overwint (vers 6) 

1. Sardis  
Sardis ligt zo’n vijfenzeventig kilometer ten oosten van Smyrna. Het was eens de 

hoofdstad van de rijke koning Croesus. Er is nu niet veel meer van de stad over. De stad 

is genoemd naar de rode edelsteen sardius. Sardis (Sardeis) betekent volgens de Grieks-

Nederlands lexicon, ‘rode’. De profetische betekenis van deze naam kan worden gezocht 

in zowel de edelsteen als de kleur. Als we de symboliek van kleuren proberen te volgen 

dan zien we de kleur rood onder meer op de deur (gordijn) van de tabernakel. In deze 

periode, zo zullen we zien, gaat de kerk de betekenis van het bloed van Jezus 

herontdekken. 

2. Schrijf aan … dit zegt … (vers 1) 

1En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten 

van God heeft en de zeven sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u 

leeft, maar u bent dood. 

Hij Die de zeven Geesten van God heeft en de zeven sterren 

Er worden hier twee zeventallen genoemd. Daarin lijkt deze aanhef op die van Efeze. 

Daar wordt gesproken over de zeven kandelaren en de zeven sterren. Hier spreekt Jezus 

over de zeven Geesten van God en de zeven sterren. Het lijkt alsof hier een nieuwe start 

wordt gemaakt. Zo’n dubbel zevental komt in de aanhef van de andere brieven niet 

voor. Jezus had de gemeente de volheid van zijn zeven Geesten gegeven. En Hij had 

haar leiders in zijn hand willen vasthouden. Toch zegt Hij in vers 2 dat Hij ‘geen van de 

werken van de gemeente vol heeft bevonden.’ Dit is een verwijt, omdat de gemeente 

met zo’n grote zegen geen excuus voor haar tekortschieten heeft. 

Ik weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood (vers 1) 

Dat Jezus hier tegen de kerk van de Reformatie zegt dat ze de naam heeft te leven, maar 

in werkelijkheid dood is, is een ernstig verwijt. De kerk heeft de volheid die zij kreeg, 

niet gebruikt. Haar werken waren beperkt. Oppervlakkig gezien leek het kerkelijk leven 

veel meer toegewijd dan dat van de kerk vóór de Reformatie, maar het was niet 

voldoende. 
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De Reformatie mag dan zijn begonnen bij Wyclif  en Hus, de beweging kwam pas echt 

goed op gang met de stellingen, waarmee Maarten Luther de misstanden in de kerk aan 

de orde bracht. Hij was het die het Evangelie terugbracht naar het individu, en de Bijbel 

naar het volk. Toch brak Luther niet met de leer van Bileam, die werd genoemd in de 

brief aan Pergamus. De kerk van de Reformatie bleef met de wereldse macht verbonden. 

Het zou tot John Owen (1616-1683) duren voor er stemmen klonken die zich er sterk 

voor maakten dat de overheid zich niet met de kerk zou bemoeien. Pas na de 

onafhankelijkheid van Amerika – en in Europa pas na de Franse revolutie en het 

verslaan van Napoleon (rond 1815) – werd in de meeste westerse landen de scheiding van 

kerk en staat doorgevoerd. 

 

Luther volgde Wyclif  niet in diens overtuiging dat de kerk geen band moest hebben 

met de aardse macht. Vijf jaar nadat hij met zijn vijfennegentig stellingen de knuppel in 

het hoenderhok van de aartsbisschop had gegooid, gaf hij zijn vertrouwen in het 

Vaticaan op en richtte zijn hoop op de Duitse adel. In 1520 riep hij deze in zijn werkje 

‘Aan de christelijke adel van de Duitse natie’ op, de hervorming van de kerk ter hand te 

nemen, nu de paus en de bisschoppen het lieten afweten. 

Mogelijk hoopte Luther dat de wereldlijke overheid in de kerkpolitiek zou ingrijpen, 

zoals dat ook gebeurd was in het jaar 963. De Duitse keizer Otto I was toen naar Rome 

getrokken om paus Johannes XII af te zetten en orde op zaken te stellen in het Vaticaan. 

Het was, hoe dan ook, niet de bedoeling van Luther om tot een afsplitsing met de kerk 

van Rome te komen. Hij heeft altijd gehoopt op een concilie waarin de Roomse kerk 

zichzelf zou vernieuwen en de misstanden zou aanpakken. Toen het in 1545 eindelijk 

tot een concilie kwam, werd dit een grote teleurstelling. De protestanten werden op 

voorhand uitgesloten. En de uitkomst van dit concilie van Trente polariseerde de 

standpunten alleen maar. 

 

Luther was steeds gesteund door de keurvorst van Saksen Frederik III, die als bijnaam 

Frederik de Wijze had. Luthers oproep aan de Duitse vorsten zou binnen niet al te lange 

tijd leiden tot hun toonaangevende rol in het Duitse protestantisme. Al snel braken 

ongeregeldheden uit. De kersverse keizer Karel V kwam uit een uitermate katholiek 

geslacht. Hij was een kleinzoon van het katholieke koningspaar Isabella van Castilië en 

Ferdinand van Aragon. Zij hadden destijds de expeditie van Columbus gefinancierd. En 

in hetzelfde jaar dat die de zeilen van zijn drie karvelen hees voor de tocht naar het 

westen, die de wereld zou veranderen, joegen dezelfde Isabella en Ferdinand de Moren, 

via de straat van Gibraltar en de Joden over de Pyreneeën, het Iberische schiereiland uit 

(1492). Hiervoor hadden zij van de paus de eretitel ‘Katholieke koningen’ ontvangen. 

 

Karel, die nog maar net via de paus zijn keizerschap had ontvangen, is ongetwijfeld door 

deze onder druk gezet over bepaalde religieuze zaken. Er was hem in elk geval veel aan 

gelegen om de protestanten ‘tot de orde’ te roepen. Nederlandse kinderen leren nu nog 
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hoe velen van hen werden vervolgd en veroordeeld door de ‘raad van beroerten’. Deze 

zogenaamde ‘bloedraad’ van de hertog van Alfa (1567) moest de mensen ‘overtuigen’ 

vooral katholiek te blijven. 

 

Aangevoerd door hun vorsten, lieten de protestanten zich al gauw niet meer, zoals Jezus 

en de martelaren van Smyrna wel deden, om hun geloof vervolgen. Geen kruis of arena 

meer, maar de wapens. Minder dan dertig jaar na het protest van Luther brak de strijd 

tussen Karel V en de protestanten uit (de Schmalkaldische oorlog 1546-’47). Het zou 

uitgroeien tot een oorlog in grote delen van Europa, die doorging tot de Westfaalse 

vrede, ook wel de Vrede van Munster genoemd (1648). 

 

De partijen deden wat wreedheid betreft weinig voor elkaar onder. In katholieke landen 

werden protestanten door de Inquisitie opgespoord, gemarteld en op de brandstapel ter 

dood gebracht. In protestantse landen werden katholieken buiten de wet geplaatst. 

Binnen het kamp van het protestantisme was overigens niet iedereen toegewijd aan de 

richtlijnen van de Bijbel. Zo liet koningin Elizabeth van Engeland, die na de dood van 

Willem van Oranje, de politieke leider van de protestantse opstandelingen in onze regio 

was geworden, nog een uitgebreide horoscoop trekken, wat wijst op een grote mate van 

bijgeloof. 

 

Dat de beginselen van het protestantisme niet in de harten van alle gelovigen leefden, 

bleek ook uit het compromis dat in verschillende landen tussen protestanten en 

katholieken werd bereikt. Toen in 1555 te Augsburg (Duitsland) de vrede werd getekend, 

kwam men overeen dat in ieder vorstendom de religie van de eigen vorst heersend zou 

zijn. Deze regeling werd later bekend als ‘cuius regio, eius religio’ (wiens gebied, diens 

godsdienst). Zo werd het protestantisme, net als het katholicisme, een volkskerk met een 

geloof dat niet werd voorgeschreven door het hart of de Bijbel, maar door de vorst. 

Ook in Frankrijk, waar het protestantisme tegen de brandstapels in groeide, konden de 

edelen het uiteindelijk niet laten om naar de wapens te grijpen, wat tot een bloedige 

burgeroorlog (Hugenoten), in plaats van geestelijke groei, leidde. 

 

‘U heeft de naam te leven’, maar dit is niet het leven dat Jezus voor ogen had. De 

Reformatie was niet – om het met de woorden van Jezus te zegen – ‘vol’. Veel 

plaatselijke protestantse kerken ontwikkelden zich niet als een levend organisme. Ze 

groeiden vrijwel niet door missionaire activiteiten en toetredende bekeerlingen. Dat was 

ook niet nodig, omdat iedere burger toch al lid was van de kerk. Ze bleven (tot voor kort) 

- een enkel reveil daargelaten – min of meer in stand door de kinderen die hun ouders 

in de (registers van de) kerk opvolgden.  

Bovenstaande is niet bedoeld om te stellen dat alle protestantse kerken dood zijn en alle 

protestanten een levenloos geloof hebben. Toch zegt het wel iets dat in een land als 

Denemarken, waar tot enkele tientallen jaren geleden meer dan negentig procent van de 

bevolking Luthers was, slechts een paar procent kerkelijk betrokken is. 
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2Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw werken 

niet vol bevonden voor God. 3Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en 

houd het vast en bekeer u. 4Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief 

en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen. 

Wie waren het in Sardis die dreigden te sterven? Dat waren de mensen van Thyatira 

(katholieke kerk) die nu onderdeel van de protestantste kerk waren geworden. Deze 

mensen moesten snel versterkt worden, omdat ze anders alsnog zouden omkomen. De 

goede werken die in het begin van de Reformatie waren begonnen, zijn niet doorgezet. 

Voor Jezus was het niet af. 

3. Bedenk hoe u het ontvangen hebt (vers 3) 
Het is waar dat de Reformatie het Evangelie weer heeft ontvangen. Moedige mensen 

riskeerden de martelwerktuigen en de brandstapel van de Inquisitie om het mogelijk te 

maken dat iedereen, voor het eerst in duizend jaar, de Bijbel weer kon lezen en 

ontdekken dat God genadig is. ‘Koester dit’, zegt Jezus: ‘Bedenk hoe je de Bijbel en het 

Evangelie weer hebt ontvangen!’  

Hoe is dat gegaan? Hoe heeft de kerk de boodschap weer ontvangen? 

John Wyclif  

In dit proces waarbij de kerk de boodschap van het Evangelie weer ontving, heeft een 

aantal mannen een rol gespeeld. Eén daarvan was de eerder genoemde John Wyclif . Hij 

was een hervormer die ruim honderd jaar vóór Luther veel publiceerde en met gevaar 

voor eigen leven de Bijbel vertaalde, in een taal van het volk: Engels. 

Een ‘kerk’ die mensen verbiedt de Bijbel in hun eigen taal te lezen, is mogelijk erger dan 

een ‘synagoge van satan’ die Jezus in de brief aan Pergamus noemde! Wyclif  vluchtte 

rond 1382 van Engeland naar Duitsland om zijn vertaalwerk te kunnen doen. Dit was 

vijftig jaar voor de boekdrukkunst werd uitgevonden. Alle kopieën van zijn vertaling 

moesten dus met de hand worden geschreven. Het Vaticaan heeft veel moeite gedaan 

om al die manuscripten op te sporen en te verbranden. Toch kon Rome niet voorkomen 

dat ze in allerlei bibliotheken, verspreid over Europa, terechtkwamen. Er zijn zelfs nu 

nog zo’n honderdvijftig manuscripten bewaard gebleven. 

Johannes Hus 

Johannes Hus was ook een belangrijke reformator. Rond de tijd dat Wyclif  werd 

veroordeeld door de kerk, woonde Hus – toen nog een jonge man – in Husinec, een stad 

in Bohemen. Zijn ouders waren niet rijk, maar gaven hem de best mogelijke opleiding 

die ze zich konden permitteren. 

Toen Hus achttien jaar was, ging hij naar de universiteit van Praag, waar hij de graad 

van doctor in de letteren haalde. Hij werd leraar en kreeg spoedig de benoeming tot 

rector van de universiteit. Daar nam hij ook kennis van de werken van Wyclif , die hem 
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zeer aanspraken. Later stak hij, als predikant van de Bethlehemkapel, zijn waardering 

voor Wyclif  niet onder stoelen of banken. Hij stelde vrijmoedig de losbandigheid van 

de geestelijken van zijn tijd aan de kaak. Hij wees op het feit dat de kerk de maatstaven 

van het Nieuwe Testament had verlaten en veroordeelde de aflaathandel in duidelijke 

bewoordingen. Hij drong er ook op aan dat de Bijbel moest worden vertaald in de taal 

van het volk en dat die het richtsnoer voor het leven van individuele gelovigen moest 

zijn. 

 

Het duurde niet lang voor hij hierdoor in de problemen zou komen. De aartsbisschop 

van Praag vaardigde een verbod uit op de geschriften van Wyclif  en sommeerde deze te 

verbranden. Toen hij merkte dat dit niet gebeurde, wendde hij zich tot de paus. Deze 

riep Hus naar Rome. Ook werd hij geëxcommuniceerd door kardinaal Colonna. Hus 

ging niet naar Rome, maar trok zich terug op het platteland, waar hij predikte tot het 

gewone volk, dat hem zeer waardeerde. Wel liet hij zich verleiden om in november 

1415 naar het concilie in Konstanz te komen. Of Hus te goedgelovig is geweest of de 

confrontatie niet uit de weg wilde gaan, is moeilijk te zeggen. Met een vrijgeleide van de 

keizer besloot hij, ondanks vele waarschuwingen, toch te gaan. Daar aangekomen werd 

hij al snel door manschappen van de paus gevangengenomen. Protesteren tegen het 

schenden van de keizerlijke vrijgeleide had geen zin. De paus antwoordde dat hij nooit 

een vrijgeleide had gegeven en dat hij niet door die van de keizer was gebonden. 

Na een schijnproces werden Hus de priesterkleren afgerukt en kreeg hij een papieren 

mijter, waarop demonen waren geschilderd, op het hoofd gezet. Eén van de bisschoppen 

zei: ‘Nu geven wij uw ziel over aan de duivel.’ Hus antwoordde daarop: ‘Mijn Heer Jezus 

droeg om mijnentwil een doornenkroon. Waarom zou ik dan niet om zijnentwil deze 

lichte kroon dragen, hoe onterend die ook zij?’ De volgende dag brachten ze hem naar 

de brandstapel. Toen het hout werd aangestoken, zong hij een lied waarmee hij 

doorging, totdat de vlammen hem omringden. Zijn beulen veegden de as bijeen en 

wierpen deze in de Rijn. Dit proces tegen Johannes Hus zou, zoals we zullen zien, later 

de breuk van Luther met de Katholieke kerk forceren. 

Maarten Luther 

Honderd jaar na deze schandelijke executie vroeg Maarten Luther in Duitsland (1517), 

evenals Hus, aandacht voor misstanden in de kerk, waaronder de nog altijd 

doorwoekerende aflaathandel. Hij adresseerde stellingen tegen deze praktijk aan 

Albrecht van Brandenburg, de aartsbisschop die verantwoordelijk was voor de 

aflaathandel in Duitsland. Brandenburg had het geld van de aflaten echter hard nodig. 

Hij had – evenals keizer Karel V kort daarna – een vermogen moeten lenen bij het 

handelshuis Fugger om zijn functie te kunnen bemachtigen. Paus Leo X had ook veel 

geld nodig voor de verbouwing van de Sint Pieter. Daarom alleen al zaten deze twee 

kerkleiders niet op Luthers boodschap te wachten. Integendeel, zij hadden juist een 

‘jubileumaflaat’ uitgegeven, die met veel passie door Dominicaanse predikers aan de 
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man werd gebracht. Het was echter lastig voor paus Leo om Luther in de ban te doen, 

omdat hij op dat moment de keurvorst van Saksen, Frederik de Wijze, nodig had voor 

het benoemen van een opvolger voor Maximiliaan van Oostenrijk. 

 

Tijdens deze patstelling lukte het ene Johannes Eck wel om Luther uit de tent te lokken 

tijdens een openbare disputatie in Leipzig. Daar deed Luther voor hem zelf belastende 

uitspraken over de paus, de concilies en de Schrift. Luther gaf onder meer toe zich te 

herkennen in de opvattingen van Hus. Deze waren volgens hem in overeenstemming 

met het evangelie. Eck antwoordde daarop dat Hus door het concilie van Konstanz als 

ketter was veroordeeld en dat Luther dan dus ook een ketter moest zijn. Luther kon 

toen niet anders dan verklaren dat het concilie van Konstanz in de veroordeling van 

Hus had gedwaald. Het evangelie dat door Hus was verkondigd, stond volgens hem 

boven het concilie. Het concilie was tenslotte slechts een menselijke instelling en het 

evangelie Gods Woord.  

Zo kwam Luther, uitgedaagd door Eck, tot de formulering van één van de centrale 

principes van de Reformatie: dat de traditie en de kerk ondergeschikt zijn aan de Schrift. 

Dit principe zou bekend worden onder de Latijnse woorden ‘sola Scriptura’ (alleen de 

Schrift). De breuk met de kerk uit Rome was onafwendbaar. 

In 1519 was Karel V tot keizer gekozen en had de paus keurvorst Frederik niet langer 

nodig. Dat gaf hem de vrijheid om Luther in de ban te doen. Luther dook vanwege de 

dreiging onder op het kasteel de Wartburg. Hij was er echter de man niet naar om 

stilletjes te wachten op betere tijden. Terwijl hij op de Wartburg verbleef, heeft hij de 

Bijbel in het Duits vertaald. 

 

Wat heeft de ‘Sardis-kerk’ ontvangen en bewaard? 
‘Bedenk hoe u het ontvangen hebt’, zegt Jezus tegen de gemeente te Sardis. Wat was dat 

dan? Sardis had het Woord van God weer ontvangen. We horen dat straks ook 

doorklinken in de volgende brief van Jezus, aan Filadelfia: 

8U hebt mijn woord bewaard. (vers 8) 

Maar de Bijbel was niet het enige wat ze weer hadden ontvangen. De Bijbel is nooit een 

doel op zichzelf geweest. De Bijbel is Gods Woord en als God spreekt, zullen dingen in 

gang gezet moeten worden. Jezus vertelt in het Evangelie volgens Johannes: 

1Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2Elke rank die in Mij 

geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij 

meer vrucht draagt. 3U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 
(Johannes 15:1-3)  

Rein worden door het woord van Jezus, daar draait het om. De gelovige moet rein 

worden en wordt dit door Gods Woord, dat de gemeente nu weer heeft ontvangen. Er 

zijn mensen in Sardis die hun reine kleren schoon hebben weten te houden. De 

Reformatie nam het Woord dat ze ontvangen hadden, aanvankelijk zeer serieus. 
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Houd vast wat je hebt ontvangen (vers 3) 

Discussies over het Schriftgezag 

Uit rooms-katholieke hoek kwamen vurige pijlen af op de Schrift die de gemeente van 

de Reformatie weer had ontvangen. Richard Simon stelde dat de Bijbel niet betrouwbaar 

genoeg was om ‘sola Scriptura’ waar te kunnen maken. In 1689 publiceerde hij zijn 

‘Histoire Critique du texte du Nouveau Testament’. Na de tekstoverlevering te hebben 

bestudeerd, kwam hij tot de stelling dat de rooms-katholieke nadruk op traditie en kerk, 

als hoedster van de waarheid, de beste papieren had. Hij vond dat het protestantse 

geloof in een woordelijk geïnspireerde en onfeilbare Bijbel onmogelijk te rijmen viel 

met de feitelijke stand van zaken: er was immers geen enkel manuscript voor handen 

dat de oorspronkelijke tekst bood. Dat de traditie feilloos zou zijn overgeleverd is 

natuurlijk minstens net zo onzeker. Klaarblijkelijk stelde Simon minder hoge eisen aan 

de betrouwbaarheid van de traditie, ofschoon hij die wel boven de Schrift stelde. 

Kritiek vanuit het rationalisme 

Andere pijlen op de betrouwbaarheid van de Schrift kwamen van het opkomende 

rationalisme van de Verlichting. Het rationalisme beriep zich op het denkvermogen van 

de mens. Nu was dat op zichzelf niets nieuws. Ook de scholastiek was daarop gebaseerd. 

De scholastiek was er echter op gericht om de Bijbel als Gods Woord wijsgerig te 

onderbouwen. Binnen het rationalisme was er geen interesse in God. Voor de 

Verlichting gold uitsluitend het denken van de mens. Geleerden uit die tijd zochten 

naar argumenten om te kunnen aantonen dat de Bijbel niet gezaghebbend zou kunnen 

zijn. De basis voor een exclusief rationele benadering van de Schrift moet worden 

gezocht in de gedachten van Baruch de Spinoza (1632-1677). Hij schrijft dat… 

…profetie of openbaring een zekere kennis is van iets wat door God aan mensen is 

geopenbaard. Het gaat daarbij per definitie om kennis die niet via natuurlijke rede te 

ontdekken is en die derhalve niet bindend is. In elk geval niet in termen van waar of 

onwaar. De woorden van de profeten zijn slechts geloofwaardig voor zover ze 
overeenkomen met de natuurlijke rede. 

Volgens Spinoza is dat wat profeten schrijven slechts geloofwaardig voor zover het 

overeenkomt met de natuurlijke rede. De tekenen die profeten ontvingen ter 

bevestiging van hun openbaringen, waren volgens hem afgestemd op hun meningen en 

bevattingsvermogen. Anders gezegd: de profetieën en openbaringen sloten nauw aan bij 

hun temperament en voorstellingsvermogen. 31 

 

Het bewaren van Gods Woord wordt wel heel ingewikkeld als de natuurlijke rede 

bepaalt of dit Woord juist is of niet. Hoe zou dit Woord kunnen worden begrepen, als 

de tekst ervan vol staat met fouten en beperkt is door het referentiekader van de 

profeet-auteur? Spinoza maakte de kennis van God afhankelijk van het menselijk 

denken. Wat niet kan worden beredeneerd, bestaat volgens de rationalist niet. Deze 
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zienswijze is het motto van de atheïst. Maar als het ongeloof van de atheïst leidend 

wordt voor de theoloog, dan is dat de dood in de pot voor de kerk. Een kerk zonder 

geloof is als een huwelijk zonder liefde. 

God is onzichtbaar en zijn handelen kenmerkt zich nu eenmaal door een bepaalde mate 

van mysterie. Maar dit maakt geloven niet irrationeel. Integendeel, het verstand is hard 

nodig, alleen al om de Bijbel te doordenken.  

De redenering dat de woorden van een profeet slechts geloofwaardig zijn, als ze 

overeenkomen met de natuurlijke rede, getuigt van een gebrek aan wijsheid en 

geestelijk inzicht. Spinoza was als iemand die, lopend op het strand, ontkent dat er 

vissen zijn, omdat hij ze niet ziet als hij naar het water kijkt. Ieder ander die beweert 

wel vissen te hebben gezien, is volgens hem onbetrouwbaar, want, zo redeneert hij, 

alleen wat hij zelf kan zien is waar. 

De redenering dat alleen de rede kan beoordelen of iets wat we niet kunnen 

waarnemen, bestaat, is arrogant. Deze manier van denken legt de verstoorde relatie van 

de mens tot God en de schepping bloot. Ze is geen bewijs van gezond verstand, maar 

van een naïeve overschatting van de rede. 

Bekeer u van de goddeloosheid (vers 3) 

De kerk van de Reformatie heeft last gehad van de gevolgen van de Verlichting, maar 

heeft ook zelf aan de ontwikkeling ervan bijgedragen. Zo schreef H.E.G Paulus (1761-

1851) een vierdelig werk over het Nieuwe Testament, waarin hij probeerde de Bijbel 

rationeel te verklaren. Hij geeft in zijn werk ook een verklaring van Jezus’ opstanding 

en hemelvaart. Volgens hem is Jezus niet werkelijk aan het kruis gestorven, maar in 

coma geraakt. Toen Hij van het kruis was afgehaald en in de graftombe was neergelegd, 

kwam Hij door de sterke geur van de specerijen weer tot bewustzijn. Hij wist het graf te 

verlaten, omdat juist op dat moment een aardbeving kwam, die de steen, die het graf 

afsloot, toevallig de goede kant op deed rollen. Jezus strompelde volgens hem toen naar 

zijn discipelen en verbleef nog veertig dagen lang in hun gezelschap. Hij nam daarna 

afscheid van hen en sleepte zichzelf met zijn laatste krachten de Olijfberg op, waar hij 

aan zijn verwondingen bezweek en in een mistvlaag ten onder ging. Zijn lichaam werd 

ten slotte door twee discipelen, met wie Jezus tevoren een geheime afspraak had 

gemaakt, verwijderd. De andere discipelen, die dit niet wisten, zagen deze twee mannen 

voor engelen aan en zo ging het verhaal van Jezus’ hemelvaart de geschiedenis in. 

Dat deze man de kerkgeschiedenis is ingegaan om zijn rationalistische exegese is 

wellicht nog het meest vreemde. De door hem voorgestelde ‘oplossing’ genereert alleen 

maar meer problemen. Dat hij invloedrijk is geworden zegt iets over de theologen uit de 

Sardis-periode. 

Een ander voorbeeld van hoe de gemeente kwijt raakte wat zij ontvangen had, is te zien 

bij de Duitse theoloog Samuël Reimarus. Evenals veel van zijn tijdgenoten beschouwde 

hij het Oude Testament als een inferieur document ten opzichte van het Nieuwe. Hij 

had er geen goed woord voor over. In zijn Apologie scheef hij over het Oude Testament: 
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Er is ongetwijfeld (…) geen boek, geen geschiedenis ter wereld die zo vol 

tegenstrijdigheden is, nee waarin de naam van God zo vaak en zo schandelijk misbruikt 

wordt. 

Maar ook het Nieuwe Testament vindt maar weinig genade in zijn ogen. De vier 

Evangeliën staan volgens hem vol met innerlijke tegenstrijdigheden en zijn daarom 

historisch volstrekt onbetrouwbaar. Met name de wonderen van Jezus en zijn 

opstanding uit de doden zijn ongeloofwaardig.  

Reimarus beweerde dat Jezus de komst van het Koninkrijk Gods had aangekondigd, 

maar zichzelf aanvankelijk niet als Messias zag. Hij matigde zich deze rol pas later aan 

en trachtte toen een opstand tegen de Romeinse overheersers te ontketenen. Dit werd 

echter een jammerlijke mislukking die op zijn kruisdood uitliep. Na dit alles hebben zijn 

discipelen zijn lijk gestolen en de wereld wijs gemaakt dat Hij uit de dood was opgestaan 

en in de toekomst zou terugkeren om het messiaanse rijk in te luiden. Ofschoon dit niet 

gebeurde, bleven zijn volgelingen hardnekkig in Hem geloven. Hoe langer de 

wederkomst op zich liet wachten, hoe meer men van de aardse Jezus met 

terugwerkende kracht een goddelijke Jezus maakte. 

Een tamelijk recente theoloog die er ook zo over dacht en grote invloed heeft gehad op 

de theologie na hem, was Rudolf Bultman (1884-1976). Hij weigerde de historische Jezus 

als basis en object van het christelijk geloof te beschouwen. Hij introduceerde de term 

‘de-mythologiseren’ om aan te geven dat het bovennatuurlijke (en dus onkenbare) uit de 

Bijbelverhalen weggezuiverd moest worden om de blijvende waarheidskern te 

ontdekken. 

Sardis is Gods Woord, dat de Reformatie weer had ontvangen, kwijtgeraakt. Schrijnend 

zijn de voorbeelden van liberale theologen die het gezag van de Bijbel ondermijnen met 

hun historische kritiek en ‘bronnensplitsingstheorieën’. Zij hebben onder meer het 

begin van de Bijbel (over het ontstaan van de aarde) en het einde van de Bijbel (over toekomst 

van de aarde) van hun boodschap ontdaan door ze als een zeker genre te beschouwen. 

Deze genres kunnen vervolgens, volgens hen, zo worden uitgelegd dat ze het 

tegengestelde lijken te zeggen van dat wat er staat. 

Bekeer u van de uitverkiezingsleer 

Een ander probleem van de Reformatie was, dat tegenover de ‘werkheiligheid’ van de 

Roomse kerk het idee ontwikkeld werd dat God mensen wel of niet uitverkoren had. 

Dit idee kwam voort uit de theologische discussie over de vraag of mensen zelf invloed 

hadden op hun verlossing. Deze discussie zou leiden tot de leer van de zogenaamde 

(dubbele) uitverkiezing. Dit ‘huiveringwekkende decreet’, zoals Calvijn deze leer zelf 

noemde, gaat terug op Augustinus’ strijdpunt met de Britse monnik Pelagius. De 

uitverkiezingsleer stelt dat mensen zelf geen aandeel kunnen hebben in hun bekering 

en daarmee in hun behoud. Ze moeten door Gods genade worden geroepen tot het 

geloof. Als God je roept, kun je niet anders dan tot bekering komen. Als Hij je niet 
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roept, dan zal het eeuwige afgrijzen van de hel je bestemming zijn, hoe goed je ook je 

best doet. 

Dit soort problemen kwamen, net als de discussies over de drie-eenheid, voort uit het 

Griekse denken, waarin dingen tegenover elkaar worden gesteld als ze taalkundig niet 

één lijken te kunnen zijn. 

Zie je witte kleren maar eens wit te houden, als je niet eens zeker weet of je ze wel mag 

hebben. ‘Versterk het overige wat dreigde te sterven’ zegt Jezus. Maar als God jou niet 

uitverkoren heeft, hoop er dan maar het beste van, voegden mensen eraan toe. Dat is 

weliswaar niet de boodschap van de Reformatie, maar er is niet veel fantasie voor nodig 

om te bedenken wat de uitverkiezingsleer met mensen kan doen. Nog steeds denken 

velen met afschuw terug aan de kerk van hun jeugd, waarin vaststond wie wel 

uitverkoren (bekeerd) was en wie niet (en dus verloren ging). De ‘bekeerden’ moesten drie 

keer op zondag naar de kerk, de ‘(nog) niet bekeerden’ twee keer. De laatstgenoemden 

moesten ermee leven dat ze voor eeuwig verloren waren, als er geen moment kwam 

waarop Jezus hen op bovennatuurlijke wijze zou roepen. Hoe vaak ze ook in de kerk 

kwamen. Hoe toegewijd ze ook waren. Hun kleren waren nooit wit. En dat zouden ze 

ook niet worden, omdat ze nooit leerden hoe ze die kleren konden aantrekken en 

wassen (zich bekeren). 

‘Je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood.’ En het trieste is dat veel van deze 

gelovigen zelf ook denken dat ze dood zijn, maar niet weten wat ze eraan kunnen doen. 

4. Ik zal komen als een dief (vers 3) 
Een ander probleem dat Jezus hier noemt, is dat de Sardis-gemeente niet uitziet naar 

Jezus’ komst. Een geestelijk gezonde kerk doet dat wel. Jezus vertelde met het oog op 

zijn wederkomst de volgende gelijkenis: 

1Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen 

en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. (…) 5Toen de bruidegom uitbleef, werden zij 

allen slaperig en vielen in slaap. 6En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de 

bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! 

7Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. 8De dwazen zeiden 

tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. 9Maar de wijzen 

antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever 

naar de verkopers en koop olie voor uzelf. (…) 11Later kwamen ook de andere meisjes, 

die zeiden: Heer, heer, doe ons open! 12Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken 

u niet. 

13Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des 

mensen komen zal. (Mattheüs 25:1-13) 

Wees waakzaam, zie uit naar de komst van Jezus, want de gemeente weet niet wanneer 

die zal plaatsvinden. 
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De waarschuwing dat Jezus als een dief komt, moet de gemeente in Sardis herkend 

hebben. Sardis was een sterke burcht. Dat had de inwoners in het verleden te zorgeloos 

gemaakt, waardoor de stad twee keer bij verrassing was ingenomen. Ook de protestantse 

kerk lijkt een ‘sterke burcht’. Ik ben zelf opgegroeid in de protestantse kerk en heb er 

nooit een preek over de aanstaande komst van Jezus gehoord. Veel protestanten geloven 

wel dat Jezus terugkomt, maar zijn er over het algemeen trots op dat ze zo nuchter zijn 

op dit punt. Paradoxaal genoeg, gebruiken ze deze oproep van Jezus om waakzaam te 

zijn juist als argument om zich er niet mee bezig te houden. Veel gelovigen in de Sardis-

periode zeggen: ‘Als Jezus zegt dat Hij onverwacht, als een dief in de nacht komt, 

waarom zouden we ons dan met tekenen van de tijd bezig houden?’ 

 

Er zijn in de kerk van de Reformatie altijd gelovigen geweest die wel uitzagen naar de 

spoedige wederkomst van Christus. In de theologie en de kerkelijke praktijk geloven 

velen echter dat de komst van Jezus evengoed nog vijfhonderd jaar of meer kan duren. 

Wie op die manier de Bijbel leest, zal daar niet door geïnspireerd  worden om Jezus 

actief te verwachten. Dit boek over de Openbaring zullen velen van hen dan ook 

beoordelen als inlegkunde. Ik heb vele protestantse theologen horen zeggen dat zij, die 

de profetieën lezen met het oog op de wereldwijde politieke gebeurtenissen, de Bijbel 

lezen als ‘een spoorboekje’. Sommigen spreken, zo zullen we nog zien, zelfs minachtend 

over mensen die zich daarmee bezighouden, alsof deze met een ‘huiveringwekkende 

precisie’ spreken over ‘marsorders voor de eindstrijd’. 

Hoe kan de gemeente waken voor een dief die in de nacht komt, als ze niet eens weet of 

het dag of nacht is? Wat zijn de tekenen waarop de gemeente moet letten om te 

voorkomen dat Jezus’ komst haar overvalt? Deze mensen uit Sardis klinken wel vroom 

als ze zeggen dat ze ‘het aan God over laten wanneer Jezus weder komt’, maar hebben 

Jezus niet aan hun kant in deze zaak. Hij zei hierover… 

…Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, 

en het gebeurt. 55En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen, 

en het gebeurt. 56Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, 

waarom onderkent gij deze tijd niet? (Lukas 12: 54-56) 

Jezus noemt mensen die ‘de tijd’ niet proberen te ‘onderkennen’, huichelaars. ‘Als u niet 

zult waken,’ zegt Jezus tegen de kerk van de Reformatie, ‘dan zal het fout met jullie 

aflopen. Dan zal ik komen als een dief in de nacht.’ 

Dat ze Jezus’ komst niet verwachten, zullen de theologen van deze tijd desgevraagd 

ontkennen, omdat ze weten dat het verwachten van Jezus een Bijbelse opdracht is. Maar 

in de praktijk blijkt die verwachting niet.  

Deze tekst is niet alleen een oproep aan de kerk van de Reformatie, omdat ze Jezus’ 

wederkomst niet verwachten, maar ook een aanwijzing dat de kerk van de Reformatie 

nog op aarde zal zijn, tijdens die wederkomst. 
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Het liep uiteindelijk slecht af met Sardis. Naast het armoedige dorp Sart bleef slechts een 

grote ‘dodenstad’ ten noorden van de rivier de Hermos over, zoals nu in het Westen 

overal de verlaten ruïnes van kerken van de Reformatie staan. 

5. Er zijn er ook die het waard zijn (vers 4) 
Er zijn in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. Zij zullen met 

Jezus wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Over deze witte kleren staat in 

Openbaring 7:  

14Dezen zijn het die uit de grote Verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden 

gewassen en ze wit gemaakt in het bloed van het Lam. (Openbaring 7:14) 

De witte kleren spreken van reiniging door het bloed van Christus. Velen in Sardis zijn 

gereinigd geweest, maar hebben niet het leven willen leiden dat daarbij hoort. Velen in 

de kerk van de Reformatie hebben hun kleren weer met zonden bevlekt. De opleving 

van de Reformatie is vrijwel verloren gegaan. En zo zal het ook tot het einde blijven, als 

er niets verandert. Er zijn nog mensen in die kerk die hun kleren niet bevlekt hebben en 

wel trouw blijven. Een deel van hen zal straks ook worden genoemd in Filadelfia. Zij 

hebben zich ontwikkeld uit een onderstroom van de Sardis-tijd: de Duitse piëtisten, de 

Engelse puriteinen en de zich vanuit Zwitserland verspreidende radicale Reformatie. 

6. Wie overwint (vers 5) 

Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet 

uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en 

voor Zijn engelen. 

Ook hier sluit Jezus zijn briefje af met een verwijzing naar de kenmerken van de 

Sardistijd. De kerk van de Reformatie zal drie dingen die Jezus hen hier belooft, 

herkennen als ze overwint: ‘witte kleren’, het ‘boek’ en de ‘belijdenis’. 

De witte kleren (vers 5) 

Paulus zegt over gelovigen: 

 26Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. 27Want gij allen, 

die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. (Galaten 3:26-27) 

In de Reformatie is men weer gaan inzien dat zonden die tussen de mens en God in 

staan, niet verdwijnen door het kopen van aflaatbrieven of het doen van goede werken, 

hoe nuttig deze ook zijn. Zonden verdwijnen ook niet door te proberen ze zelf weg te 

poetsen. Ze verdwijnen als de zondaar wordt bekleed met Christus. Dit komt tot 

uitdrukking in een tweede principe van de Reformatie: ‘sola gratia’ (alleen door genade). 

Het bekleed worden met witte kleren verwijst ook naar de volgende periode: een 
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periode van geestelijke opleving die als ‘Filadelfia’ wordt beschreven. Opvallend is dat 

het hier gaat over diegenen die hun kleren niet bevlekt hebben. Het is voor hen dus 

eigenlijk niet nodig om een nieuw kleed te krijgen. De witte kleren die de gemeente zal 

krijgen, komen als de ‘Filadelfia-periode’ aanbreekt. 

Het Boek van het leven (vers 5) 

Door de Reformatie is er binnen de kerk weer aandacht voor de Bijbel gekomen: het 

boek waarin Gods Woord is geschreven. Jezus brengt hier een ander boek onder de 

aandacht: het Boek van het Leven. Dit is belangrijker dan de Bijbel. Wie overwint, zal 

hieruit niet worden gewist. 

Zijn naam belijden (vers 5) 

De kerken van de Reformatie kennen de gewoonte van de kinderdoop en de openbare 

geloofsbelijdenis. Jezus haakt bij deze gewoonte aan om duidelijk te maken dat Hij ook 

hun naam zal belijden, voor zijn Vader en zijn engelen. 
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De zesde periode: Filadelfia  

De Filadelfia-periode is te herkennen in de derde stroom van de Reformatie die in 

dezelfde periode ontstond als de lutherse en calvinistische kerken. Deze stroom wordt 

ook wel de Radicale Reformatie genoemd. Zij ontstond in de zestiende eeuw in 

Zwitserland en ging in de achttiende eeuw via Duitsland naar Amerika, waar ze zich 

ontwikkelde tot een opwekkingsbeweging die uitwaaierde over de hele wereld en ook 

nu nog doorgaat. 

7En 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 sluit, en Hij sluit en 

niemand opent: 8Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur 

gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn 

Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.  

9Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn 

en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten 

aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb. 

10Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het 

uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde 

wonen te verzoeken. 

11Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. 
12Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal 

daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de 

naam van de stad van Mijn God, het nieuw Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij 

Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam. 13Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest 

tegen de gemeenten zegt. 

 

De belangrijkste teksten die hier zullen worden behandeld zijn: 

 

1. Filadelfia (de naam) (vers 7) 

2. Schrijf aan … Dit zegt … (vers 7) 

3. Sleutel van David (vers 7) 

4. Geopende deur (vers 8-11) 

5. Synagoge van satan (vers 9) 

6. Bewaren voor de verzoeking (vers 10) 

7. Wie overwint (vers 12) 

1. Filadelfia 
Filadelfia was een kleine stad aan de weg van Sardis naar Kolosse. Ze was in de tweede 

eeuw voor Christus gebouwd door Attalus de tweede, koning van Pergamus. Wie de 

gemeente heeft gesticht, is niet bekend. 
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Filadelfia betekent ‘broederliefde’ en roept daarmee herinnering op aan de woorden van 

Jezus, in Johannes 17, waar Hij bidt dat zowel zijn discipelen als zij die door hen tot 

geloof komen één zullen zijn, opdat de wereld zal erkennen dat de Vader Jezus 

gezonden heeft. Deze eenheid is geen organische eenheid die ontstaat rondom een 

gemeenschappelijk geloof. Zij is niet, zoals in de Thyatira- en later in de Laodicea-

periode, een doel op zichzelf. 

Filadelfia als beeld van de opwekkingsbewegingen 

De periode waar Filadelfia voor staat, ontwikkelde zich uit de Radicale Reformatie, de 

Engelse Puriteinen en het Duitse Piëtisme. In Filadelfia werd het, zoals haar naam ook 

zegt, de gewoonte om elkaar broeder en zuster te noemen. De ontwikkeling tot deze 

fase van de kerk is ingewikkelder dan de voorgaande. 

De Radicale Reformatie 

De Radicale Reformatie is ontstaan rondom de Zürichse predikant Huldrych Zwingli. 

Zwingli was, naast Luther en Calvijn een derde belangrijke reformator. Ofschoon hij 

aan de wieg van de Radicale Reformatie stond, wilde hij niet voor het kind zorgen dat 

hij mede had voortgebracht. 

Vanaf 1521 bestudeerde Zwingli (1484-1531) met een groep studenten de klassieke 

geschriften. Dat was geheel in de geest van het humanisme van die dagen. Behalve Plato 

en andere oude filosofen lazen ze de evangeliën in hun grondtaal. Het idee was om al 

lezende antwoorden te vinden op de vraag hoe de Westerse beschaving tot haar 

historische bronnen zou kunnen worden teruggeleid. 

Een van de studenten uit zijn kring was Konrad Grebel. Hij had zich aangesloten bij de 

Reformatie en daarom afscheid genomen van zijn roomse achtergrond. In Zürich greep, 

net als op vele andere plaatsen in Europa, het vuur van de Reformatie om zich heen en 

onder voorstanders van de Reformatie leefde een hoge verwachting van Zwingli.  

Eind 1522 had hij zijn ambt bij de kerk neergelegd en was als predikant in dienst 

getreden bij de stad. Vanuit die positie hoopte hij de politiek voor zijn standpunten te 

winnen. Zwingli was overigens wel van mening dat de overheid niet de aangewezen 

instantie was om de Bijbel uit te leggen. 

Als gevolg van de ontwikkelingen was het volk al begonnen met het verwijderen van 

beelden uit de kerken van Zürich. In oktober 1522 vond een debat plaats over het 

gebruik van heiligenbeelden. De radicalen vonden dat Zwingli daarbij veel te veel een 

middenkoers innam. Zwingli wilde iedereen bij elkaar houden, wat uiteindelijk niet 

lukte. 

De situatie werd nog ingewikkelder, omdat Grebel ervan overtuigd raakte dat navolging 

van Christus gepaard hoorde te gaan met de geloofsdoop. De doop zou volgens hem de 

markering van de geestelijke overgang moeten zijn. De doop markeerde niet alleen de 

overgang van ongeloof naar navolging, maar zou ook in het teken moeten staan van het 



184 

 

‘reeds’. Ook al leefden gelovigen ‘nog niet’ in de nieuwe eeuw, toch wilden ze handelen 

alsof het Koninkrijk van God ‘reeds’ was aangebroken. Daarom vonden ze ook dat 

christenen niet in overheidsdienst zouden moeten treden, omdat de overheid wapens 

draagt die bedoeld zijn om te doden. 

Bij dit alles kwam dat het volk verandering wilde. In het jaar 1523 ontstond er bij de 

arme boeren op het platteland veel onrust over de mis en vooral ook de kerkelijke 

belasting. De stadsraad vreesde een revolutie. Toen andere districten zelfs militair 

dreigden in te grijpen, vond de stadsraad dat ze moest optreden. 

 

De geschiedenis is te complex om hier in het kort te schetsen, maar binnen niet al te 

lange tijd ontstond uit deze groep de doperse beweging, ook wel de anabaptisten 

genoemd. Deze anabaptisten zijn ernstig vervolgd geweest. Er ging in het begin bij hen 

nogal eens wat mis. Bekend is het debacle van Münster, waar een groep radicalen de 

macht hadden overgenomen in de stad en er een hofhouding op na hielden alsof ze 

reeds in de hemel waren. Uiteindelijk zou de stad door de koning worden ontzet. Deze 

gebeurtenis heeft de zaak van het doperdom veel kwaad gedaan. Het vroeg ook om een 

positiebepaling bij de leiders.  

Het anabaptisme heeft veel martelaren gekend. Ze werden zowel van katholieke als van 

protestantse zijde ernstig vervolgd, waarbij leiders soms maandenlang werden gefolterd. 

Ook met medeweten van Zwingli. De dopers riskeerden de brandstapel of verdrinking. 

Dit neemt niet weg dat de beweging groter was dan wel eens wordt aangenomen. In 

Amsterdam en de noordelijke Nederlandse provincies was rond 1650 20% van de 

bevolking dopers (en ongeveer 25% calvinistisch). Een bekende Nederlandse leider was 

Menno Simons en een bekend lid Joost van den Vondel.  

Het anabaptisme was meer dan een onderstroom in de protestantse kerken (Sardis), die 

radicaal was in hun navolging van Christus en de Bijbel centraal stelde. Anabaptisten 

duldden geen overheidsbemoeienis in de kerk en grepen met hun visie op de mens, de 

kerk, de ethiek en de toekomst in menig opzicht terug op de eerste eeuwen van de kerk. 

Ze kozen een radicalere weg tot kerkvernieuwing dan Calvijn en Luther. In de persoon 

John Smyth zouden het Zwitserse anabaptisme en het Engelse puritanisme rond 1610 

samenkomen en tot het baptisme leiden. 

De Puriteinen 

De tweede geestelijke stroom ontstond in Engeland. De Engelse Reformatie heeft een 

andere insteek gehad dan die op het continent. De Engelse koning Hendrik VIII was 

getrouwd met de Spaanse Catharina van Aragon, een dochter van Isabella van Castilië. 

Hendriks vader had na een lange strijd de zogenaamde Rozenoorlog gewonnen en 

Hendrik VIII was daarmee ook hertog van York. De enige zoon die hij kreeg bij 

Catharina, stierf al op jonge leeftijd. Verder had hij wel een dochter (Maria Tudor), maar 

hij droomde van een mannelijke troonopvolger. Kans op een zoon was er bij Catharina 

niet.  
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Hendrik kreeg echter geen toestemming van de paus om te scheiden, zodat hij het met 

een andere vrouw nog eens zou kunnen proberen om een zoon te verwekken. De 

Engelse aartsbisschop Thomas Cranmer sanctioneerde de echtscheiding van Hendrik in 

1533 wel, waarop hij hertrouwde met Anna Boleyn. In 1534 leidde dit tot een officiële 

breuk van de Engelse kerk met Rome. In 1535 werd de koning benoemd tot hoofd van 

deze kerk. Hendrik had dus politieke belangen die hem motiveerden tot de hervorming 

van de kerk.  

 

Tijdens dit alles begon op het continent de Reformatie al meer vorm te krijgen. Om daar 

ideeën op te doen voor de reorganisatie van de Engelse kerk werd Cranmer naar het 

continent gestuurd. Toen hij terugkwam, kon hij dat wat hij had geleerd op het 

continent echter nauwelijks kwijt. De Engelse kerk bleef, onder druk van Hendrik, een 

sterk katholiek stempel dragen. Deze halfslachtige hervorming riep het protest op van 

een groep theologen, die een Reformatie naar het model van Calvijn voorstonden.  

Ofschoon het idee van de Reformatie in Engeland werden getolereerd, was het er toch 

erg onveilig om zich uit te spreken voor veel verdergaande hervormingen. Veel van de 

theologen die dat wel voorstonden zijn toen gevlucht. Verschillenden van hen kwamen 

naar het protestantse Nederland en anderen gingen naar de Nieuwe Wereld. Een 

bekende groep puriteinen waren de Pilgrim Fathers, die met het schip de Mayflower in 

1620 naar Amerika uitweken. Zij worden, samen met anderen, nog steeds als de 

Founding Fathers van de Verenigde Staten beschouwd. Deze onderstroom van Sardis 

ontwikkelde zich in Amerika anders dan in Europa. Ofschoon ook calvinistisch, dus 

vertrouwd met de uitverkiezingsleer, gingen zij daar toch anders mee om.  

 

Het piëtisme  
De derde onderstroom uit Sardis, die zou uitgroeien tot Filadelfia, is die van de piëtisten. 

De piëtisten wilden nieuw leven brengen in de dorheid van de orthodoxie in het Duitse 

lutheranisme. De grondlegger hiervan is de theoloog Philipp Jakob Spener (1635-1705). 

Hij organiseerde gezelschappen van vroomheid (collegia pietatis). Er werd veel aandacht 

geschonken aan persoonlijke bekering en doorleefde geloofservaringen. De belangrijkste 

leerling van Spener was August Herman Francke (1663-1727). Diens bekendste leerling 

was graaf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760).  

 

Na een reeks van omzwervingen van een gemeenschap berooide en armoedige 

Moravische vluchtelingen brengt Von Zinzendorf in 1727 hen samen op zijn landgoed 

in Saksen. Deze groep was al rond 1415 ontstaan onder leiding van Johannes Hus. 

Aanvankelijk maakte zij een sterke groei door. Spoedig na hun vorming kregen ze erg te 

lijden onder het harde optreden van de katholieke contrareformatie en de beruchte 

Inquisitie. Op het landgoed sluiten vluchtelingen met allerlei kerkelijke achtergronden 

zich bij hen aan. Het bleek een zware opgaaf om de twistzieke lutheranen, calvinisten, 

hussieten, enzovoort, in vrede samen te laten wonen.  
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Op 12 mei 1727 sluit Von Zinzendorf met hen een broederlijk verbond. Daarin spreken 

ze af om de punten waar ze het over eens zijn uit te zoeken en te benadrukken in plaats 

van de punten waar ze het niet over eens zijn. Deze regeling bood de mogelijkheid voor 

Bijbelstudie en regelmatig samenkomen in gebedsgroepen. Dit leidde op 13 augustus van 

datzelfde jaar tot een grote opwekking. Overal begonnen mensen aangegrepen door 

Gods Geest te huilen en zich te bekeren van hun zonden. Ook vele kinderen en tieners 

vormden groepjes die in de open lucht samenkwamen om te bidden. Om het vuur te 

blijven voeden, werd besloten een gebedsketen te starten: elk uur van de dag, zeven 

dagen per week, jaar in jaar uit.  

De Hernhutters, zoals ze werden genoemd, vormden de eerste christelijke gemeenschap 

sinds de Pergamus-tijd, die zich ten doel stelde om zendelingen over de hele wereld uit 

te sturen. In de achttiende eeuw waren Hernhutter-zendelingen actief onder de 

Eskimo’s in Groenland, de indianen in Noord- en Zuid-Amerika, de negerslaven in het 

Caribische gebied en de Khoikhoi-stammen in Zuid-Afrika.  

Toen na de eerste zendelingen een volgende zendelinge in Groenland verscheen, 

hadden haar voorgangers al dertienduizend bekeerlingen gedoopt en ondergebracht in 

gemeenschappen.  

De opwekking die in Duitsland begon, heeft meer dan een generatie geduurd en nam al 

die tijd toe in grootte en kracht. Het dorp Hernhut groeide uit tot een geestelijke stad. 

Vanuit alle delen van Europa kwamen er mensen naartoe om behouden te worden of 

om te worden gedoopt met de Heilige Geest.  

 

Twee van de bekendste mensen die door de Hernhutters werden beïnvloed, waren de 

gebroeders Charles en John Wesley. Toen zij naar Amerika reisden, waren er leden van 

de Moravische Broeders (Hernhutters) aan boord van hetzelfde schip. Deze hadden een 

groot vertrouwen in God op een manier die de Wesleys niet kenden. De reis vond plaats 

onder een opeenvolging van stormen en terwijl de andere passagiers doodsbang waren 

vanwege het gevaar, bleven zij rustig en zonder enige vrees. Toen de golven over het 

schip sloegen en het zeil in stukken scheurde, zongen zij rustig door. Dit maakte diepe 

indruk op de Wesleys. Zij zouden via deze Hernhutters dezelfde vrede leren kennen.  

Op 1 januari 1739 woonden de Wesleys een samenkomst van één der methodisten-

groepen bij, waarbij Whitefield ook aanwezig was. Gods kracht kwam toen over deze 

mensen, die omstreeks drie uur in de morgen nog in gebed bijeen waren. Zij verblijdden 

zich zeer en sommigen vielen ter aarde. Zowel Whitefield als de Wesleys ontvingen 

later een zalving van de Geest. Deze gebeurtenis kan beschouwd worden als het begin 

van het Grote Ontwaken (Great Awakening) in Amerika. In de negentiende eeuw zou deze 

beweging terugkomen naar Europa. 

Bij deze mensen ging het niet over de vreemde vragen waar de kerk in Europa zich mee 

bezighield, zoals of tijdens de eucharistie het brood nu wel of niet echt het lichaam van 

Christus werd. Zij waren bezig met het werk van de Geest. De beweging zou zich 

vertakken en de wereld overgaan, tot op de dag van vandaag. 
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2. Schrijf aan … dit zegt … (vers 7) 

7En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige en de 

Waarachtige Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en 

niemand opent: 8Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur 

gegeven en niemand kan die sluiten 

De Heilige en Waarachtige (vers 7) 

Jezus stelt zich voor als Hij die heilig en waar(achtig) is. Heiligheid en waarachtigheid 

zijn kenmerkend voor deze periode. Er ligt in deze fase een sterke nadruk op de 

heiligheid en waarheid van God. Een stroming waarin deze heiligheid werd nagestreefd, 

is te vinden bij de zojuist genoemde gebroeders Wesley. Zij organiseerden rond 1728 de 

zogenaamde ‘heiligingsgroepen’ in Oxford: kleine kringen van gelijkgestemden, die 

trachtten zelf geestelijk te groeien, maar ook anderen tot zegen te zijn. De groepen 

namen de naam ‘methodisten’ aan vanwege hun ‘methode’ van regelmaat in hun leven 

en studie. Zij waren niet alleen actief met het bestuderen van de Bijbel, maar deden ook 

ernstig aan zelfonderzoek. 

Invloedrijke methodisten die later voortborduurden op de Wesley’s, waren Phoebe en 

Walter Palmer. Zij raakten geïnteresseerd in Wesley’s leer die stelt dat een christen vrij 

van ernstige zonden zou kunnen leven. Op een bepaald moment in 1837 ervoeren zij 

een ‘volkomen heiliging’ en sindsdien gaven zij anderen onderwijs hierin. Phoebe 

Palmer speelde een belangrijke rol in de verspreiding van het concept van christelijke 

heiligheid in de Verenigde Staten en de rest van de wereld en schreef verschillende 

boeken, waaronder ‘De weg naar heiligheid’. Dit boek werd een fundament van de 

heiligingsbeweging. Het gedachtegoed verspreidde zich vanuit het Noordoosten van de 

VS verder. Phoebe en haar man bezochten Canada (1857) en het Verenigd Koninkrijk 

(1859), waar zij meerdere jaren bleven. Een bekende persoon die door haar is beïnvloed, 

was medeoprichter van het Leger des Heils: Catherine Booth. 

Een andere bekende prediker in de negentiende eeuw was Charles G. Finney (1792-1875). 

Hij was naar alle waarschijnlijkheid de grootste evangelist sinds de tijd van de apostelen. 

Hij heeft vele tientallen- en mogelijk honderdduizenden bekeerlingen op zijn prediking 

mogen zien. Hij legde sterk de nadruk op de noodzaak van het belijden van en breken 

met de zonden. 

De bekende evangelist uit de negentiende eeuw Reuben Archer Torrey (1856-1928) 

schrijft in zijn boekje ‘De Heilige Geest en Zijn werking’ hoe we in vijf stappen vervuld 

kunnen worden met de Geest. 

De eerste stap om de doop met de Heilige Geest te ontvangen, is dat wij ons volkomen 

verlaten op het werk, dat Jezus Christus aan het kruis van Golgotha heeft volbracht. Op 

Zijn verzoeningsdood berust onze verlossing door God.  

De tweede stap is dat wij alle zonde nalaten. Elke zonde, hoe klein ook op zichzelf, is 

een ‘nee’ tegen God.  
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Als derde is het nodig dat wij onze zonden afleggen en Jezus Christus aannemen. We 

moeten Christus openlijk belijden.  

De vierde stap is gehoorzaamheid. Dat doen wat God ons zegt. Niet één keer of twee 

keer, maar altijd.  

De vijfde stap is dorst hebben naar de Heilige Geest. Een mens die geestelijk dorst heeft, 

roept in zijn hele wezen alleen maar: ‘De Heilige Geest, de Heilige Geest, O, God, geef 

mij de Heilige Geest.’ 

Het onderwerp van de Geest van God leidt dikwijls tot veel verwarring en discussies. 

Dikwijls gaat dit over de vraag of gelovigen de doop in de Heilige Geest nu wel of niet al 

met de bekering ontvangen.  

Feit is dat in het Sardis-tijdperk over de Heilige Geest werd geschreven, maar dat 

Filadelfia het werk van de Geest liet zien. Filadelfia begreep dat God heilig en waar is en 

zocht Hem als zodanig. Nog steeds leeft in de gemeenten die uit deze beweging 

voortgekomen zijn en haar trouw blijven, het besef van de heiligheid en waarachtigheid 

van God.  

3. Sleutel van David (vers 7) 
Ook bij de ‘Sleutel van David’ zal, net als bij de ‘leer van Bileam’ in Pergamus, en de 

‘vrouw Izebel’ in Thyatira, een aanknopingspunt in het Oude Testament moeten 

worden gezocht. De uitdrukking ‘Sleutel van David’ komt één keer voor in de Bijbel. 

Onder koning Hizkia is Israël in een grote crisis. Sebna die als hofmaarschalk tot steun 

van de koning moet zijn, is een egocentrisch en incapabel man die vooral oog heeft voor 

zijn eigen zaken. Als hij wordt afgezet, wordt zijn plaats ingenomen door Eljakim. Jesaja 

profeteert over Eljakim: 

20Op die dag zal het gebeuren dat Ik Mijn dienaar Eljakim, de zoon van Hilkia, zal 

roepen. 21Ik zal hem bekleden met uw gewaad, hem uw gordel ombinden, en uw 

heerschappij zal Ik in zijn hand leggen. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van 

Jeruzalem en voor het huis van Juda. 22En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn 

schouder leggen. Als hij opendoet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand 

opendoen. (Jesaja 22:16-22) 

Dit speelt zich af rond 722 v.Chr. De Assyriërs veroveren stormenderhand het Midden-

Oosten. Het Tienstammenrijk van Israël is reeds in ballingschap afgevoerd en Juda is al 

schatplichtig aan de Assyriërs. God zal Eljakim toerusten voor zijn taak met de ‘sleutel 

van David’. Hij zal de stad beschermen. Hij zal de stadspoorten van Jeruzalem gesloten 

houden voor de Assyriërs. Eljakim zal als gezant van de koning Sanherib, de koning van 

Assyrië tegemoet treden. Na zijn terugkeer stuurt Hizkia Eljakim naar Jesaja om raad. 

Jesaja bemoedigt hen en geeft zicht op de verlossing die God zal brengen. Het zou niet 

lang duren voor de Engel des Heren honderdvijfentachtigduizend van de voor de stad 

gelegerde soldaten zou doden. Als gevolg daarvan zou het leger van Sanherib zich 
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terugtrekken. Eljakim krijgt de sleutel van David om de deuren van de stad gesloten te 

houden tijdens de belegering.  

 

Filadelfia krijgt de sleutel van David om deuren te openen.  

David was in menig opzicht een bijzonder man. Hij was behalve een groot koning ook 

een musicus en een profeet, maar hij was vooral bekend als een groot strateeg. Hij 

veroverde heel het grondgebied van het huidige Syrië en Irak, tot aan de Eufraat.  

Wat in de oorlogvoering vaak wordt gezien is dat de slag om een gebied zich vooral 

rond steden afspeelt. Toen Israël Kanaän innam, begonnen ze bij Jericho, om vervolgens 

andere steden aan te vallen. Als een stad zich aan de belegeraar overgaf, dan werden de 

poorten voor hem geopend en werd hem de sleutel overhandigd.  

In het verlengde daarvan is het ook vaak de gewoonte geweest dat een heersende 

koning die op bezoek ging bij een ommuurde stad, van een delegatie van het 

stadsbestuur de sleutel van de stadspoort kreeg aangeboden. De sleutel was dan het 

teken van onderwerping. Zo gaf de Frankische vorst Pepijn (de vader van Karel de Grote) in 

756 de sleutels van tweeëntwintig steden van Midden-Italië aan paus Stephanus II, 

waarmee deze de basis legde voor de kerkelijke staat. Deze betekenis blijkt de sleutel 

ook te hebben, als God tegen koning Kores zegt: 

11Zo zegt de Here tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb om 

volken voor hem neer te werpen: de lendenen van koningen ontgord Ik; om 

deuren voor hem te openen, geen poort blijft gesloten. (Jesaja 45:11) 

God geeft Kores wat hij nodig heeft om gesloten deuren te openen. De Sleutel van David 

waar Jezus het hier over heeft, kan dit ook. Welke deur moest Filadelfia dan openen? 

Paulus schrijft rond het jaar 54 aan de gemeente te Korinthe: 

8Ik zal echter tot Pinksteren in Efeze blijven, 9want daar is voor mij een grote en 

krachtige deur geopend. (1 Korinthiërs 16:8-9) 

Wat Paulus hiermee bedoelde, heb ik aangehaald bij het bespreken van het briefje aan 

Efeze, waar Jezus het over de ‘eerste werken’ heeft. Die geopende deur in Efeze is 

gedocumenteerd in Handelingen 19. Daar schreef Lukas:  

6En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij 

spraken in vreemde talen en profeteerden. 7En het waren bij elkaar ongeveer twaalf 

mannen. (…) 11En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, 12zo 

zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam 

op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen 

weggingen. (Handelingen 19:1-12) 

Met die geopende deur bedoelde Paulus dat er een grote opening was in Efeze voor het 

Evangelie. De Heilige Geest werd uitgestort. Zij spraken in talen die de Geest hen ingaf 

en profeteerden. Heel Asia hoorde het Evangelie. God deed buitengewone krachten 

door de handen van Paulus. Het woord nam in kracht toe. 
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Als Jezus zegt dat Hij de gemeente een geopende deur heeft gegeven die niemand kan 

sluiten, wijst Hij erop hoe het Evangelie, op dezelfde manier als toen in Efeze, met grote 

kracht voortgaat.  

 

Europa, en de rest van de wereld, is nogal eens dubbel als het om Amerika gaat. Aan de 

ene kant fascineert dit land en aan de andere kant projecteert menigeen er zijn of haar 

eigen kleinzieligheid op. Als Amerika op Rusland – of welk ander Aziatisch, Arabisch of 

Europees land dan ook – zou hebben geleken, dan waren belangrijke delen van de 

wereld na de Tweede Wereldoorlog koloniën geworden, die Amerika met harde hand 

geregeerd zou hebben met de intentie om er nooit meer weg te gaan.  

Amerika is al vanaf de achttiende eeuw een gezegend land, waar God een machtig werk 

heeft gedaan en waarvan de wereld nog steeds veel zegen mag ondervinden, hoewel het 

doorgaans met achterdocht wordt beoordeeld. Het is bekend dat Amerika een christelijk 

land is met een scheiding van kerk en staat. Hoe het dat is geworden, is minder bekend. 

De bovengenoemde ontwikkeling heeft daaraan bijgedragen. Het waren de uitgeweken 

piëtisten, de gevluchte aanhangers van de radicale reformatie en puriteinen die in de 

Nieuwe Wereld werkelijk nieuw elan voor de kerk vonden, toen er grote deuren open 

gingen.  

 

Een bekend puritein was Jonathan Edwards. Hij stond rond 1723 aan de wieg van een 

grote opwekking. Eerdere opwekkingen zouden al onder zijn grootvader plaatsvinden. 

Dit gebeurde in 1679, 30 jaar nadat in Europa de vrede was getekend tussen katholieken 

en protestanten realiseerde Gods Geest in Amerika een echte reformatie. Niet een 

‘reformatie’ zoals in Europa, maar een kerkhervorming zoals deze had moeten zijn. In 

totaal maakte de grootvader van Jonathan Edwards tot 1718 vijf grote opwekkingen in 

Northampton mee. In december 1734 begon de Geest van God ook bij Jonathan krachtig 

door te zetten. In korte tijd kwamen in diezelfde maand diverse personen tot radicale 

bekering. Vervolgens kwamen gedurende een paar maanden dagelijks gemiddeld vier 

mensen tot bekering. In een half jaar waren ten minste driehonderd levens ingrijpend 

veranderd. Edwards verklaarde dat die veranderingen vaak plotseling en ingrijpend 

waren, zonder toedoen van menselijke middelen. In 1735 was er nauwelijks nog iemand 

in de stad wiens leven niet was gegrepen door God. In bijna alle huizen werd met grote 

regelmaat gebeden, uit de Bijbel gelezen en gezongen. Dit gebeurde niet uit verplichting 

of traditie, maar uit liefde voor God. In oktober 1740 bezocht George Whitefield de 

stad. Whitefield was een toen nog jonge evangelist, die samen met John Wesley tot de 

sleutelfiguren van de opwekking gerekend werden. Hij sprak geregeld in de open lucht 

voor vele duizenden toehoorders. 

 

Na Efeze en Smyrna, de eerste eeuwen van de kerk, heeft het Evangelie nooit meer zo’n 

kracht gehad als vanaf toen tot in de huidige tijd. Mannen als Nikolai Ludwig Graaf von 

Zinzendorf, John en Charles Wesley, George Whitefield, Dwight L. Moody, Charles G. 

Finney, William Booth en vele anderen mochten in de achttiende en negentiende eeuw 
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grote deuren zien opengaan. Zij reisden de hele wereld over om het Evangelie te 

verkondigen. John Wesley vermeldt in zijn dagboek meer dan tweehonderd 

wonderbaarlijke genezingen en had aan het eind van zijn leven dikwijls meer dan 

vijfentwintigduizend toehoorders onder zijn gehoor. Charles G. Finney beschrijft in zijn 

biografie hoe in de winter van 1857-1858 een grote opwekking door alle noordelijke 

staten van Amerika ging, waarbij in één week vijftigduizend mensen zich bekeerden. 

Men schatte dat tijdens die winter ongeveer 500 duizend mensen in het land zich 

bekeerden. Dit alles was zo invloedrijk dat de krant ‘New York Tribune’ extra nummers 

drukte, waarin mededelingen stonden over de vorderingen van de opwekking in 

verschillende streken van de Verenigde Staten. 

Opwekking 

‘Opwekking’ is in de evangelische beweging een begrip, ofschoon er niet een vastomlijnde 

definitie voor is. In zijn algemeenheid bedoelt men ermee dat de kerk weer ‘wakker wordt’ 

en gaat functioneren zoals ze was bedoeld. Zo’n gebeurtenis wordt gekenmerkt door 

toenemende belangstelling voor de Bijbel en een groeiende liefde voor Jezus en elkaar. De 

gaven en vruchten van Gods Geest worden weer zichtbaar. Dikwijls is er ook sprake van een 

sterke groei. In het Nieuwe Testament is veel te lezen over hoe God zijn gemeente bouwt en 

hoe toegewijd de leden van de kerk zijn. Het Oude Testament beschrijft een opwekking in 

Haggai (1:14):  

En de Here wekte de geest op van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de landvoogd van Juda, 
en de geest van Jozua, de zoon van Josadak, de hogepriester, en de geest van al het 
overblijfsel des volks, zodat zij kwamen en het werk begonnen aan het huis van de Here der 
heerscharen. 

Wat dit met David te maken heeft, blijkt uit de geschiedenis van Israël.  

Toen God Abraham riep, zei Hij: 

18Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote 

rivier, de rivier de Eufraat.  (Genesis 15:18)  

Onder Jozua heeft Israël het gebied veroverd tot ongeveer de grens, zoals we die nu nog 

kennen. God beloofde Abraham echter een veel groter gebied. Vanaf de Eufraat tot aan 

de rivier van Egypte. De rivier van Egypte is niet de Nijl, maar een kleinere rivier die 

stroomt op de grens van de Gazastrook en Egypte in de richting van de Middellandse 

Zee. Jozua herinnert de Israëlieten nog eens aan de belofte die God aan Abraham deed, 

als ze op het punt staan om het land in te nemen. 

 4Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel 

het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied 

zijn. (Jozua 1:4)  

Dat is de grens vanaf de Eufraat tot Egypte. De hele westkust van de Middellandse Zee. 

Dit gebied veroverde David. Hij breidde Israël uit tot de grenzen die God aan Abraham 
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had beloofd. Velen zullen zich de zondagsschoolverhalen herinneren over de vrouwen 

die zongen, toen David in het leger van Saul terugkwam uit de strijd: 

7De dansende vrouwen zongen een beurtzang en zeiden: Saul heeft zijn duizenden 

verslagen, maar David zijn tienduizenden. (1 Samuël 18:7)  

David heeft een belangrijk deel van zijn leven oorlog moeten voeren. Maar hij bereikte 

uiteindelijk het hele gebied dat God aan Abraham had beloofd. Over de zoon die David 

opvolgde, staat in de Bijbel: 

21Salomo heerste over alle koninkrijken van de rivier de Eufraat tot het land van de 

Filistijnen en tot aan de grens van Egypte. Zij brachten geschenken en dienden Salomo 

al de dagen van zijn leven. (1 Koningen 4:21)  

De sleutel van David heeft niet te maken met de sleutel van een schatkamer of een 

paleis. Ze heeft te maken met de veroveringen van David, het hele gebied dat God aan 

Abraham had beloofd. 

Tot waar strekt het gebied achter de geopende deur van Filadelfia zich uit? Wat heeft 

God de gemeente beloofd in vergelijking met de belofte aan Abraham? Jezus zegt 

daarover: 

8maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult 

Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het 

uiterste van de aarde. (Handelingen 1:8) 

‘Het uiterste van de aarde’ is de grens die Jezus de gemeente heeft beloofd. Jezus zegt 

hierover in Zijn rede over de laatste dingen voor Zijn komst:  

14dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een 

getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Mattheüs 24:14) 

Als het Evangelie in de hele wereld zal hebben geklonken, zal het einde komen. Dit wil 

overigens niet zeggen dat de komst van Jezus kan worden beïnvloed door het optuigen 

van wereldwijde evangelisatieprojecten. Het wil ook niet zeggen dat iedereen in al die 

volken die het Evangelie dan hebben gehoord, dit ook zullen geloven. Er zullen altijd 

mensen zijn die het verwerpen. 

In de tijd van Thyatira en het begin van Filadelfia lag het zwaartepunt van de kerk 

vooral in het Westen. Filadelfia ontwikkelde zich in Amerika tot een evangelische en 

zendingsbeweging en kwam in de negentiende eeuw terug naar Europa.  

 

Een belangrijke impuls voor de verkondiging van het Evangelie ‘tot aan het einde van 

de aarde’ werd gegeven door wat er gebeurde in Azusa Street (Los Angeles). Een 

opwekking blijkt zelden zomaar te ontstaan. Dikwijls gaat er een langere tijd van gebed 

door één of meerdere mensen aan vooraf. In Azusa Street was ene Bartleman. Het hart 

van deze man werd zo verteerd door een last van voorbede voor opwekking dat zijn 

familie vreesde voor zijn leven. Hij correspondeerde met Evan Roberts, de leider van de 
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opwekking die op dat moment plaatvond in Wales. Daar waren in een paar jaar tijd 

meer dan honderdduizend mensen tot geloof gekomen. Bartleman kwam in contact met 

Seymour, die een belangrijke rol zou gaan spelen. Het zou niet lang duren voor er steeds 

meer mensen naar hun opgeknapte paardenstal aan Azusa Street (nr. 312) kwamen, waar 

hun samenkomsten plaatsvonden. Ze kwamen er, omdat ze gehoord hadden dat de 

Heilige Geest was neergedaald.  

De Los Angeles Times wijdde een groot deel van de voorpagina aan de opwekking en 

schrijft over een ‘schaamteloze vermenging van de rassen, die kreunende geluiden 

maken en doorgaan tot diep in de nacht’. Deze mensen leken, volgens de krant, wel 

gestoord of behekst. Ze claimden vervuld te zijn met de Geest en hebben een zwarte 

prediker die de meeste tijd op zijn knieën ligt met zijn hoofd verborgen tussen twee lege 

melkkratjes. De aanwezigheid van God was voelbaar in en rondom de samenkomsten in 

Azusa Street. Gods heerlijkheid verschijnt op een zeker moment op zo’n 

indrukwekkende wijze dat de brandweer met zwaar materieel uitrukt, omdat er een 

groot vuur was gezien in de pinksterkerk. Daar aangekomen bleek er niets van een 

brand te zijn. Er gebeurden ook vele wonderen van genezing. Urenlang werd er in de 

Geest gezongen, er waren geen maaltijden tussen de diensten door, want de mensen 

vergaten dat ze voedsel en zelfs slaap nodig hadden. Soms waren de mensen zo 

opgenomen in Gods aanwezigheid dat ze dagen achtereen op hun knieën lagen om God 

te aanbidden. De impact van dit alles was enorm. Al snel kwamen uit de hele wereld 

zendelingen en velen namen het geestelijke vuur mee naar huis. Al in 1907 waren er in 

meer dan honderd landen pinkstergemeenten gestart en deze groei gaat tot de dag van 

vandaag door. 

 

Het christendom werd en wordt in het liberale Westen tegenwoordig openlijk bespot in 

de gedrukte media, op televisie en in films. Progressieve partijen en media in Noord-

Amerika en Europa doen nu hard hun best om hun christelijke verleden te wissen uit 

hun geheugen en de geschiedenisboeken. Wereldwijd ligt dat anders. Hieronder wat 

statistieken. Nu verouderen statistieken snel en ze zijn niet altijd even controleerbaar, 

maar dat geldt ook voor de rampverhalen over de afbraak van de kerk in het Westen, 

die we telkens moeten horen in de media. Het werk van Gods Geest is krachtig in de 

landen van wat ooit de Derde Wereld werd genoemd. Op dit moment opent Jezus met 

de Sleutel van David nog steeds grote deuren voor het Evangelie.  

De website van Fox News Latino meldde dat in Sao Paolo in 2011 vijf miljoen gelovigen 

deelnamen aan 's werelds grootste ‘Mars voor Jezus’. Het aantal christenen in Indonesië 

is in veertig jaar tijd gegroeid van 1,3 miljoen tot meer dan 11 miljoen in 2014. (Operation 

World). In Nepal werd het christendom tot 1960 officieel niet toegestaan. Nu is er een 

kerk in elk van de vijfenzeventig districten met naar schatting meer dan een half 

miljoen gelovigen (Operation World). In Iran komen elke maand ongeveer vijfhonderd 

moslims tot geloof in Christus. En dat terwijl de regering van dat land tot de top tien 

van de meest vervolgende regimes in de wereld behoort, waar het het christendom 

betreft. (Vision 2020). 
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Elke dag komen er twintigduizend Afrikanen tot geloof in Christus. De bevolking van 

Afrika bestond in 1900 voor drie procent uit christenen. Nu is dat meer dan vijftig 

procent (Vision 2020). In 1900 had Korea geen protestantse kerk en het land werd geacht 

ondoordringbaar te zijn voor het Evangelie. Vandaag de dag is dertig procent van de 

bevolking van Zuid-Korea christen. Alleen al in de hoofdstad Seoul zijn zevenduizend 

kerken. Een aantal van deze (lokale) kerken hebben meer dan één miljoen leden (Vision 

2020). En in China waren rond 1946 één miljoen christenen. Op dit moment zijn dat er 

tussen de zestig en tachtig miljoen (Open Doors).  

De evangelische, pinkster- of charismatische beweging is sterk gericht op zending. In 

1900 bestond deze beweging nog niet; nu omvat zij meer dan twintig procent van alle 

christelijke kerken (400 miljoen leden, geschat in 2012). Tachtig procent komt uit het 

vroegere heidendom. Dagelijks komen er tientallen duizenden nieuwe aanhangers bij, 

waarvan zesenzestig procent in de ‘Derde Wereld’.  

De grote kracht achter deze gebeurtenissen is de Sleutel van David. Jezus opent deuren. 

Door de kracht van de Heilige Geest worden steden en landen ‘veroverd’ en doen 

gelovigen wonderen en tekenen, waardoor velen worden overtuigd. Mensen komen 

dikwijls op wonderbaarlijke wijze tot geloof, op moeilijk toegankelijke plaatsen soms 

zonder tussenkomst van evangelisten, door dromen en visioenen. Op sommige plaatsen 

groeit de kerk zo snel dat de leiders zich daar zorgen over maken, omdat het nauwelijks 

bestuurbaar is. In hoog tempo bereikt het Evangelie hele volken.  

Het verschil tussen deze ontwikkelingen en de kerstening van Europa is dat Bileam en 

de Nikolaïeten (vooralsnog) buiten de deur worden gehouden. Mensen bekeren zich niet 

gedwongen: het gaat veeleer tegen de verdrukking in.  

 

Jezus kan deuren niet alleen openen, maar Hij wijst er ook op dat Hij deze kan sluiten. 

Hierin klinkt een waarschuwing: open deuren zijn nooit vanzelfsprekend. Helaas zijn er 

plaatselijk veel deuren die voor Filadelfia opengingen, ook weer dichtgegaan. Toch 

groeit Filadelfia nog steeds.  

4. Geopende deur (vers 8 - 11) 

8Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want 

u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet 

verloochend. 9Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat 

zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw 

voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb. 10Omdat u het woord van Mijn 

volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over 

heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. 11Zie, Ik kom 

spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. 

Haar geheim (vers 8) 

Hoe kwam de gemeente te Filadelfia aan deze sleutel van David?  
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Uit de tekst blijkt dat dit te maken had met drie kenmerken van de gemeente: 

 

1. Weinig kracht, 

2. Het bewaren van Jezus’ Woord, 

3. Het niet verloochenen van Zijn naam. 

De gemeente had kleine kracht 

Dat hier wordt gesproken over weinig kracht is bijzonder. De kerk is zelden zo krachtig 

geweest als juist in deze tijd. Maar die kracht was niet meer op politieke macht 

gebaseerd. Sinds 324 was het niet voorgekomen dat de kerk het zonder overheidssteun 

moest doen. Filadelfia kon geen politieke alliantie aangaan met de overheid. Ze had 

alleen haar eigen kracht en die kracht wordt niet in politieke of militaire macht, maar in 

zwakheid volbracht, zoals Paulus schrijft: 

9Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt 

in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de 

kracht van Christus in mij komt wonen. (2 Korintiërs 12:9)  

En ook: 

43Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in 

zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. (1 Korintiërs 15:43) 

En verder: 

30Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. (2 Korintiërs 11:30) 

En: 

4Want hoewel Hij gekruisigd is door zwakheid, leeft Hij toch door de kracht van God. 

Ook wij zijn immers zwak in Hem, maar zullen ten opzichte van u leven met Hem, door 

de kracht van God. (2 Korintiërs 13:4) 

Die kleine kracht die deuren opent, heeft dus veel te maken met het besef van gelovigen 

dat ze maar weinig eigen kracht hebben. Naarmate een christen meer vertrouwt op zijn 

eigen kracht, wordt hij zwakker voor God. Paulus schrijft dat Christus in de gelovige is 

als ‘een schat in een aardewerken kruik’ (2 Korintiërs 4:7). Pas als de kruik ‘breekt’, kan de 

inhoud zichtbaar worden. Dit betekent dat Christus pas zichtbaar wordt in het leven 

van de gelovige, als zijn eigen kracht verbroken is. Of, zoals David zei, toen hij zijn 

overtredingen voor God beleed:  

God heeft geen behagen in brandoffers of offerande, maar een verbroken hart veracht 

Hij niet (Psalm 51:18-19).  

Hoe sterker de persoonlijkheid van de ‘kruik’, hoe moeilijker deze te verbreken is. Het 

kostte Mozes veertig jaar in de woestijn, voor hij inzag dat hij Israël niet zelf kon leiden. 
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Daar komt bij dat alleen God deze kruik kan verbreken en dat doet Hij vervolgens 

alleen, als Hij daar toestemming voor heeft gekregen. Hij forceert niemand. Kortom, 

zwak zijn is niet een kunstje dat we doen, omdat we denken dat het geestelijk voordelig 

is. Het is een proces dat God doet bij mensen die ervoor openstaan.  

De gemeente in Filadelfia is niet sterk in eigen ogen. Ze is zich bewust van haar kleine 

kracht: haar onvermogen om deuren voor het Evangelie te openen. Daarom stelt ze zich 

afhankelijk op ten opzichte van Jezus. Daarom worstelen velen soms zelfs dagen in hun 

gebeden, zodat Christus deuren voor het Evangelie kan openen. Het gaat God er niet om 

dat mensen hun best doen om zich ‘arme zielige zondaren’ te voelen. Het gaat Hem 

erom dat ze op Hem vertrouwen. De kracht van het Evangelie is het werk van Christus. 

De gemeente bewaarde het Woord van Jezus 

De opwekkingsbewegingen kenmerken zich door Bijbelgetrouwheid. Het rationalisme 

van het liberalisme en de Verlichting wordt de deur gewezen. Historisch-kritische of 

rationalistische exegese komt daarom niet voor op plaatsen waar een opwekking 

plaatsvindt. Het is daarom ook niet zonder risico, als theologen uit het door de 

Verlichting beïnvloedde Westen naar landen gaan waar een opwekking is om gelovigen 

daar te trainen in een ‘theologisch’ kader. Een docent theologie die om die reden naar 

het buitenland was gegaan, vertelde eens tijdens een college dat de leiders daar tegen 

hem hadden gezegd dat ze het fijn vonden dat hij kwam lesgeven, maar dat ze hem ook 

op het hart hadden gedrukt: ‘Verpest onze leerlingen niet!’ Bijbelstudie is goed, maar 

theologie is wat anders. Hogescholen en universiteiten zijn dikwijls sterk beïnvloed 

door het denken van de Sardis-periode. Om die reden is het gevaar groot dat het 

studeren van theologie tot vervlakking van een geestelijke opwekking zal leiden.  

 

Filadelfia tornt niet aan Jezus’ Woord. De Reformatie begon met ‘sola Scriptura’ (alleen de 

Bijbel). Maar het was de reformatoren minder om de betrouwbaarheid van de tekst te 

doen. Ze wilden duidelijk maken dat de traditie, de concilies en de kerk in niets het 

gezag hadden dat de Schrift wel heeft. De beschikbare tekst van de Bijbel was toen zelfs 

een stuk minder betrouwbaar dan nu. Toen de Statenbijbel in 1637 verscheen, leunde de 

vertaling zwaar op een beperkt aantal oude manuscripten, zoals de Codex Bezae uit de 

zesde eeuw en de Codex Alexandrinus uit de vierde eeuw. Deze teksten waren pas tien 

jaar eerder naar het Westen gekomen. Er waren verder nog geen handschriften bekend, 

die van vóór de elfde eeuw dateerden. De meeste vertalers maakten voor het Nieuwe 

Testament gebruik van de Textus receptus van Erasmus (1516). Erasmus had deze tekst 

met veel haast samengesteld om de primeur van de eerste gedrukte Bijbel te hebben, 

nadat de boekdrukkunst was ontwikkeld. Zijn tekst werd de ‘grondtekst’ voor vele 

vertalingen in de landstaal, waaronder de Statenvertaling, de Lutherse vertaling en de 

King James Version.  

Het principe van ‘sola Scriptura’ kwam mede door fouten in de vertalingen onder druk 

te staan. Toch hield de gemeente principieel vast aan de Bijbel als Gods onfeilbare 
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Woord, al was men zich ervan bewust dat je voorzichtig moet zijn met vergaande 

conclusies op basis van één tekst. Dit vertrouwen werd beloond. De tekst van nu is 

dankzij een toename van beschikbare manuscripten en onderzoek een stuk beter dan in 

de zestiende eeuw. Op dit moment heeft de nieuwtestamentische tekstwetenschap de 

beschikking over vijfeneenhalfduizend Griekse handschriften en meer dan elfduizend 

vertalingen, waarvan veel materiaal veel ouder is dan wat in Erasmus’ tijd bekend was. 

Zo werden in 1930 de Chester Beatty-papyri ontdekt, die geschreven zijn in het eerste 

deel van de derde eeuw. Deze geschriften bevatten delen van twaalf manuscripten, 

waaronder een kwart van een kopie van de vier evangeliën en het boek Handelingen, 

een handschrift met alle brieven van Paulus inclusief Hebreeën en een handschrift met 

een derde deel van de Openbaring. Nog oudere vondsten werden gedaan, waaronder 

een fragmentje van Johannes 18, dat rond 125-130 moet zijn geschreven. Kortom, er zijn 

nu veel betere bronnen dan de hervormers hadden. Over de tekst van het Nieuwe 

Testament schrijft de Telos-uitgave van Medema in zijn inleiding: 

Over 99% van alle woorden in het Nieuwe Testament bestaat geen enkele twijfel van 

betekenis, terwijl de werkelijk belangrijke varianten slechts 0,1 % van de woorden 

betreffen. Maar ook bij die belangrijke varianten is geen enkel belangrijk aspect van de 

christelijke leer in het geding. We kunnen er volkomen zeker van zijn dat wij op enkele 

details na praktisch dezelfde tekst in handen hebben als die welke gebruikt is door de 

Latijnse monniken, de Syrische kooplui, de Egyptische boeren, ja de vroegste christelijke 

gemeenten; ja zelfs de tekst zoals de bijbelschrijvers zelf die hebben neergeschreven. 

Natuurlijk willen wij die tekst zo precies mogelijk kennen en daarom is het goed dat het 

werk aan de Griekse tekst nog steeds vol ijver doorgaat. Maar de ‘gewone’ bijbellezer 

mag er al sinds lang van overtuigd zijn dat hij een wonder in de hand houdt. Het wonder 

van de zorgvuldige overlevering van het Nieuwe (en trouwens ook het Oude) 

Testament. 

Tegen Sardis zei Jezus over zijn Woord: ‘Bedenk hoe u het ontvangen hebt en bewaar 

het en bekeer u.’ Jezus roemt de opwekkingspredikers in Filadelfia uit dezelfde tijd, 

omdat zij Zijn Woord wel hebben bewaard, en Hij belooft hun daarom een geopende 

deur. Het vertrouwen in de Bijbel verdween in de achttiende eeuw uit Sardis onder 

invloed van de Verlichting. Dit vertrouwen kwam terug in Filadelfia. Het begrip 

‘Bijbelgetrouwheid’ is een term die is ontstaan in reactie op de kaalslag door een groep 

theologen die zichzelf ten onrechte rationeel achtte, een groep die thuishoorde in het 

erfgoed van Sardis. 

De gemeente heeft Jezus’ naam niet verloochend 

De gemeente heeft ook kracht, omdat ze Jezus’ naam niet verloochend heeft. Jezus 

gebruikte vrijwel exact dezelfde woorden in Pergamus, toen Hij sprak over de dagen van 

Antipas: ‘U houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend.’ Er is 

hier ook een parallel met het lijden van de gemeente van Smyrna, waar Jezus ook sprak 

over ‘leden van de synagoge van satan, die logen dat ze Joden waren’.  
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Verloochenen heeft meestal te maken met verdrukking. Christenen zullen zonder druk 

van buiten niet snel hun Heer verloochenen. Deze druk kan komen van de omgeving, 

klasgenoten, buren, collega’s, de publieke opinie, etc. Het kan ook komen van kerkelijke 

instanties of synagogen die beweren God te dienen, maar in de praktijk Zijn werk 

bestrijden. Vervolging kan komen van andere religies of politieke ideologieën. Petrus 

verloochende Christus, toen hij het risico liep zelf ook te worden gearresteerd. Het is 

daarom niet waarschijnlijk dat Jezus Filadelfia de sleutel van David geeft, omdat zij zich 

binnen haar eigen samenkomsten niet voor Hem zou schamen. Er moet sprake zijn van 

druk van buitenaf. 

 

Filadelfia heeft veel te lijden gehad in haar begintijd. Vele puriteinen zijn door de 

Anglicaanse Kerk, net zoals de Katholieke Kerk dat deed, op brandstapels gezet. Vele 

anabaptisten op het continent werden verbrand of verdronken. Maar ook in deze tijd is 

er nog veel lijden. In islamitische landen lopen moslims die tot bekering komen, grote 

risico’s voor hun leven. In Zuid-Amerika lopen mensen gevaar, als ze vanuit een rooms-

katholieke achtergrond overgaan tot een evangelische kerk. In Midden-Amerika hebben 

evangelische christenen te lijden van de georganiseerde misdaad, omdat ze mensen 

actief of passief voorhouden dat de maffiasyndicaten slecht zijn.  

 

Vanuit organisaties als Open Doors wordt voortdurend gebed gevraagd voor al deze 

mensen die vervolgd worden. Velen hebben het geloof met hun leven moeten betalen. 

Zij hebben Jezus’ naam niet verloochend.  

We hebben naar aanleiding van Smyrna en Pergamus stilgestaan bij de vervolgingen van 

de eerste eeuwen. Die zijn indrukwekkend geweest. Toch zijn nog nooit zo veel 

christenen om hun geloof vervolgd en gedood als juist in de twintigste en tot nu toe in 

de eenentwintigste eeuw. Open Doors publiceert veel over de lijdende kerk om dit 

onder de aandacht te houden. In landen als Iran, Irak, Saoedi-Arabië, Jemen, Noord-

Korea, China, Soedan, Eritrea, Indonesië, Pakistan en India wordt de kerk door de 

overheid vervolgd of worden christenen niet beschermd tegen fanatieke moslims, 

hindoestanen of boeddhisten. Een vluchtige blik op hun website verschaft een berg aan 

informatie over hoe de kerk heeft te lijden in onze tijd. Onder het kopje ‘Laatste nieuws’ 

vinden we (2014): 

 

27 mrt. Bijeenkomst christenen Java verstoord.  

28 mrt. Vijf christenen Laos opgepakt tijdens dienst. 

11 apr. Kerken Nigeria doelwit zelfmoordterrorist. 

19 apr. Moslimextremisten verstoren samenkomst christenen India. 

19 apr. Islamitische jongeren vallen Turkse pastor aan. 

 

Het is nauwelijks nog nieuws dat christenen door de terroristen van Boko Haram, Al 

Qaida of Islamitische Staat worden gekruisigd, opgehangen of in groepen tegelijk 
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onthoofd, doodgeschoten, in kooien verbrand of in het water gegooid en dat zijn dan 

slechts de (nu) bekendste groepen. Open Doors publiceert jaarlijks een ranglijst van de 

vijftig landen waar christenen het meest te lijden hebben van vervolging. 

Op nummer één in de Ranglijst Christenvervolging staat Noord Korea  

Noord-Korea staat al jaren op nummer één in de Ranglijst Christenvervolging. Het 

slechte bestuur van de Noord-Koreaanse regering is internationaal bekend. Het regime 

ziet christenen als staatsvijanden, die met wortel en tak uitgeroeid moeten worden. Met 

de dood van de 'Geliefde Leider' Kim Jong-Il is de situatie voor christenen nog 

onzekerder geworden. De circa tweehonderd- tot vierhonderdduizend christenen in 

Noord-Korea vormen een volledig ondergrondse kerk. Weliswaar zijn er vier 

kerkgebouwen in de hoofdstad Pyongyang, maar die staan er voor de show om naar de 

buitenwereld toe de schijn op te houden dat er vrijheid van godsdienst in het land zou 

zijn. In werkelijkheid is het christendom, evenals elke andere religie, volstrekt 

verboden. Alleen al het bezit van een Bijbel kan leiden tot een levenslang verblijf in een 

strafkamp. Als extra afschrikmiddel worden niet alleen de ‘schuldigen’ gearresteerd, 

maar ook hun gezinnen, waaronder familieleden die er niets mee te maken hebben. 

Soms wordt christenen direct de doodstraf opgelegd, als ze worden ontdekt. Omwille 

van de veiligheid kan Open Doors hier geen details over geven, maar zo’n vijftig- tot 

zeventigduizend christenen slijten hun dagen in concentratiekampen vergelijkbaar met 

die van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. 

Op nummer elf staat Eritrea  

In Eritrea is bijna vijftig procent van de bevolking christen. Het grootste deel van hen is 

lid van de toegestane Orthodoxe Kerk. Het kleine aantal evangelische christenen wordt 

door de regering vervolgd en verdrukt. Maar ook orthodoxe christenen die 'te actief' 

zijn, worden verdrukt. Kleine evangelische kerken worden gesloten of kunnen geen 

registratie krijgen. Veel kerkleiders krijgen geen toestemming om het land te verlaten 

en zijn daardoor geïsoleerd. Christenen worden gevangen gehouden in zeecontainers 

zonder verlichting, sanitair of ventilatie. Zij brengen hun dagen door in de zinderende 

hitte van de dag, afgewisseld met het ijskoude staal in de nacht, altijd vergezeld van de 

ondragelijke stank van hun eigen ontlasting. Velen stierven door een gebrek aan 

medische verzorging, anderen werden doodgemarteld. De kerk probeert de familieleden 

van deze gevangen christenen financieel te ondersteunen, maar dat is erg moeilijk 

omdat er weinig geld is. Een groot aantal christenen is verplicht om te dienen in het 

Eritrese leger. Voor hen is het moeilijk om hun geloof te praktiseren. Toch groeit de 

kerk juist binnen het leger hard.  

Op nummer eenendertig staat Turkije  

Turkije is een seculiere staat en de Turkse grondwet garandeert de bevolking de vrijheid 

om hun geloof te delen en te onderwijzen. Sommige wetten worden echter op 

discriminerende wijze gebruikt tegen christenen. Zending en evangelisatieactiviteiten 



200 

 

worden gezien als nationale bedreiging. Het verlaten van de islam en bekering tot het 

christendom worden beschouwd als schande en christenen worden negatief afgespiegeld 

in de media. Christelijke kinderen hebben op school te maken met discriminatie. 

Evangelische christenen kunnen alleen samenkomen, als ze een officiële status hebben 

gekregen. Religieuze samenkomsten in huizen worden sterk ontmoedigd. In sommige 

delen van het land bestaat het risico van geweld van extremistische moslims. 

Voorbeelden van vervolging in Turkije: 

 

2006: Hakan Tastan en Turan Topal, twee leden van de Turkse Protestantse Kerk, 

werden in oktober gearresteerd voor belediging van de islam, omdat zij openlijk 

uitkwamen voor hun geloof. 

2007: Nacati Aydin en Ugur Yuksel, twee christelijke Turkse mannen, werden in 

april, samen met de christelijke Duitser Tilmann Geske vastgebonden, gemarteld en 

vermoord. 

2010: Discriminatie, laster en aanvallen op kerken. 

Op nummer zevenenveertig staat Colombia 

Ondanks een stabiele democratie en godsdienstvrijheid is Colombia geen vrij land voor 

christenen. In grote delen van Colombia maakt niet de regering, maar een 

militaristische organisatie de dienst uit. Vooral actieve christenen moeten het bij 

aanvallen van deze organisaties ontgelden. Dit komt doordat christenen ervoor 

uitkomen dat deze organisaties een bedreiging zijn voor de samenleving. Criminele 

organisaties zijn bang dat het christendom een te grote invloed krijgt op de samenleving, 

waardoor mensen zich zouden kunnen gaan verzetten tegen de invloed van deze 

groeperingen. In 2011 zijn er om die reden ten minste vijf christenen vermoord. Een 

voorganger van een evangelische gemeente werd in maart van dat jaar vergiftigd. In 

september werden twee zendelingen vermoord door milities. De kans is groot dat 

kinderen van christelijke ouders worden ontvoerd en gedwongen om te dienen in een 

criminele organisatie. 

 

Filadelfia heeft veel te lijden om de naam van Jezus. Toch hebben ze zijn naam, net als 

Smyrna, en Pergamus in de dagen van Antipas, niet verloochend. 

5. De synagoge van satan (vers 9) 
Net als in de gemeente te Smyrna zijn ook hier weer mensen uit de synagoge van satan, 

die zeggen dat ze Joden zijn. In het geval van Filadelfia gaat het niet meer over (echte) 

Joden. Door het sterke antisemitisme zullen er geen Joden zijn geweest, die de moed of 

de behoefte hadden zich confronterend op te stellen inzake interne kerkelijke 

aangelegenheden. De kerk en Israël leven in deze periode in een volkomen andere 

wereld, zodat het voor Joden van weinig belang is zich over kerkelijke zaken uit te 

laten.  
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Het gaat hier ook niet over satanisten, beoefenaars van hekserij en magie. Het gaat hier 

om geloofsgemeenschappen. Paulus zegt over bepaalde lieden die het werk in de 

gemeente proberen te ondermijnen:  

13Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. 14En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een 

engel van het licht. 15Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als 

dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken. (2 Korintiërs 11:13-15) 

Het gaat in deze profetie over het soort lieden dat Paulus hier beschrijft. Dienaren van 

satan die zeggen dat ze christenen zijn. Ze doen zich vroom christelijk voor, maar wie 

de Bijbel wil lezen of Jezus’ Woord boven hun mening stelt, wordt door hen vervolgd.  

Eén triest voorbeeld uit de beginperiode van de radicale reformatie is de veroordeling 

van Dirk Willems. Deze jonge christen erkende zijn besprenkeling als kind in de 

volkskerk niet als zijn persoonlijke doop en had zich in Rotterdam volwassen laten 

dopen. Toen de overheid daar achter kwam, werd hij gevangen genomen. In de winter 

van 1569 zag hij de kans om te ontsnappen. De soldaat die achter Dirk aan rende, zakte 

door het ijs. Deze man zou zeker zijn verdronken, als Dirk zich niet had omgekeerd om 

hem te redden. Als ‘dank’ hiervoor beval de meerdere van de verkleumde achtervolger 

om van de gelegenheid gebruik te maken en Dirk te arresteren. Kort daarna werd hij 

door zijn ‘broeders’, die – zoals Jezus zegt – liegende beweerden christenen te zijn,  

levend verbrand. Het is geen wonder dat Jezus deze ‘broeders’ beschouwt als leden van 

de synagoge van de satan. 

Er is vanuit de gevestigde kerken veel weerstand (geweest) tegen anabaptisten, 

puriteinen, piëtisten, pinksterchristenen en opwekkingsbewegingen. Met grote letters 

kopte de Los Angeles Times hoe de mensen in Azusa Street gestoord of behekst leken. 

Maar op dit moment is de omvang van deze bewegingen zo groot dat de gevestigde 

kerken niet meer om Filadelfia heen kunnen. Zij zijn in de Europese landen waar de 

kerken leeglopen, zelfs de enige die nog groeien en de overgebleven gelovigen uit 

oudere denominaties van geestelijk voedsel voorzien. De protestantse kerken kunnen 

niet anders dan erkennen dat Jezus hen heeft liefgehad. 

Neerwerpen voor uw voeten (vers 9) 

De opmerking van Jezus, dat deze valse christenen zich zullen neerwerpen voor de 

voeten van de leden van de kerk in Filadelfia, is tevens een aanwijzing dat in de 

gemeente te Filadelfia de gaven van de Heilige Geest functioneren. Over dit neerwerpen 

staat in de brief aan de Korinthe:  

24Maar als allen zouden profeteren, en er kwam een ongelovige of niet-ingewijde 

binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. 25En zo 

worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht 
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ter aarde werpen en God aanbidden, en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. 
(1 Korintiërs 14:24-25) 

Dat mensen zich neerwerpen gebeurt in de samenkomst van de gemeente, als God door 

middel van profeten geheime zonden openbaar maakt. Profetie is volgens Paulus de 

meest na te streven geestelijke uitingsgave (1 Korintiërs 14:1). Als deze gave aanwezig is in 

Filadelfia, dan is het aannemelijk dat de andere gaven er ook zijn. Dit is ook een 

kenmerk van de pinkster- en evangelische beweging. Deze kerken staan open voor en 

strekken zich uit naar de gaven van de Geest. Dat deze veelal aanwezig zijn (er gaat daar 

ook wel eens wat mis) is één van de redenen, waarom de beweging groeit. Mensen worden 

door de wonderen en tekenen overtuigd van de kracht van God en de waarheid van het 

Evangelie. 

6. Bewaren voor de verzoeking (vers 10) 
Voor Filadelfia komt Jezus niet als een dief in de nacht, zoals voor Sardis. De 

verwachting van de wederkomst is vanouds een kenmerk van evangelische gemeenten. 

In deze woorden zit ook een aanwijzing dat de zeven brieven de toekomst van de kerk 

bespreken. Het ‘uur van de verzoeking dat de hele wereld zal treffen’ waarover Jezus in 

de profetie spreekt, is de grote Verdrukking. Jezus zegt hier niet tegen één van die zeven 

lokale kerken van de eerste eeuw na Christus dat ze de grote Verdrukking niet hoeven 

mee te maken. Dat zou tamelijk zinloos zijn, omdat die toen nog ver in de toekomst lag. 

Deze woorden aan Filadelfia zijn gericht tot de kerk zoals die kort voor de grote 

Verdrukking op aarde bestaat. 

Ik kom spoedig (vers 11) 

Deze tekst kwam al aan de orde in Openbaring 1:3. Jezus zegt dat Hij spoedig zal komen. 

Dat is hier ook zo. De periode waar Filadelfia profetisch voor staat, is niet lang voor de 

wederkomst. Jezus zeg ook dat de gemeente moet behouden wat ze heeft, opdat 

niemand haar kroon afneemt. Dit spoort aan tot geduld. 

Uw kroon nemen (vers 11) 

De kroon waar Jezus het over heeft, heeft ook met de overwinningen van David te 

maken. Als de gemeente deze laat roven, gaan de deuren van het Evangelie weer dicht. 

7. Wie overwint (vers 12) 

12Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal 

daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de 

naam van de stad van Mijn God, het nieuw Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij 

Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam. 



203 

 

Na deze periode komt er voor de kerk niets meer om naar uit te kijken. De Laodicea-

periode zal een enorme achteruitgang worden. Jezus geeft hun die overwinnen geen 

middelen om te overleven of iets om naar uit te kijken, zoals bij de gemeente te 

Pergamus, Thyatira en Sardis.  

Filadelfia moet waken dat de komende Laodicea-tijd haar kroon niet afneemt. Ze moet 

waken en volhouden tot het einde toe. Jezus geeft haar daarom zicht op de hemelse 

dingen, het nieuw Jeruzalem. Filadelfia zoekt Gods heiligheid, de intieme omgang; ze 

zingt daarvan en spreekt daarover. Ze heeft geen verborgen manna nodig om te 

overleven. Ze heeft geen witte kleren nodig; die heeft ze al. Ze verlangt niet naar het 

hoeden van de heidenen met een ijzeren staf. Haar hoop is gericht op de komst van deze 

stad en haar bestemming is daarin gelegen. Ze is daarin geen fundament; dat zijn de 

twaalf apostelen. Ze is ook niet een poort naar de stad toe; dat zijn de stammen van 

Israël. Ze mag een pilaar zijn. 

De zuil in de tempel van mijn God (vers 12) 

Jezus zegt hier dat de tempel van zijn God het nieuw Jeruzalem is. Dit is bijzonder, 

aangezien van het nieuw Jeruzalem wordt gezegd dat er geen tempel in staat, omdat de 

stad zelf de tempel is. Het nieuw Jeruzalem is de stad van God, waar Hij Zelf op de troon 

zal zitten. De beschrijving hiervan is te vinden in de laatste hoofdstukken van de 

Openbaring. Deze stad is het symbool van de kerk, waar God te midden van de 

gelovigen wil wonen. 

Waar staan die zuilen voor? 

In de tempel van Salomo waren twee grote koperen zuilen die het dak ondersteunden. 

Deze zuilen of pilaren waren negen meter hoog en zes meter in het rond. Op de ene 

stond ‘Boaz’ en op de andere ‘Jakin’ gegrafeerd. Boaz betekent ‘in hem is kracht’ en Jakin 

‘hij zal vestigen’ (1 Koningen 7:15). Deze zuilen hadden dus behalve een bouwkundige ook 

een symbolische functie. Telkens als de priester naar Gods troon in het heiligdom ging, 

kwam hij langs deze zuilen en werd hij herinnerd aan Gods kracht en dat Hij Zijn 

koninkrijk zal vestigen.  

Het nieuw Jeruzalem is de hoofdstad van dit koninkrijk. Wie overwint, mag niet alleen 

deel zijn van deze stad, maar er zelfs een ondersteunende functie in hebben. Over dit 

beeld van gelovigen als pilaren schrijft Paulus:  

9Toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten, reikten Jakobus, Kefas en 

Johannes die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. (Galaten 2:9) 

God wil niet wonen tussen dode materialen, zoals goud en edelstenen, maar tussen het 

mooiste en kostbaarste wat Hij heeft. De kroon van Zijn schepping: de mens. De mensen 

zijn het ‘bouwmateriaal’. Zij zijn de ‘stenen’, ‘planken’, ‘bomen’ en ‘pilaren’ die de stad 

vormen waar God wil wonen. Als Hij langs dit soort mensen loopt, dan ziet hij 

‘steunpilaren’ waarop Zijn woonplaats rust.  
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Als God langs deze pilaren loopt, staat er niet meer ‘Boaz’ of ‘Jakin’ op. Er staan drie 

namen: de naam van God, de naam van de stad van God en Jezus’ verborgen naam. Dit 

maakt duidelijk dat de gemeente het nieuw Jeruzalem is: de naam van de stad staat in 

hen gegraveerd. Zij mogen er de pilaren in zijn. Deze stad is geen plaats om beschutting 

te vinden tegen de regen en de rovers, maar een plaats waar mensen een thuis vinden bij 

hun Vader en elkaar. 

De kerk, het nieuw Jeruzalem, is niet alleen de tempel van God; ze is ook Zijn bruid. Uit 

alle aspecten van de stad wordt duidelijk dat de relatie die Jezus met Zijn bruid heeft, 

het voorbeeld zou moeten zijn van de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk (Efeze 

5:32). Wat Jezus is voor Zijn bruid – een woonplaats, een tempel, een thuis en een plaats 

waar men wordt gerespecteerd en liefgehad – is Zijn bruid ook voor Hem: een 

woonplaats en een tempel. In deze tempel zullen zij die overwinnen, een steunpilaar 

worden. Niet alleen na hun sterven in de eeuwigheid, maar misschien nu al tijdens hun 

leven.  

 

Er valt veel meer over het nieuw Jeruzalem te zeggen. Dat zal gebeuren in de 

hoofdstukken 21-22 die daarover gaan. Het gaat er hier alleen om een kort beeld te 

schetsen van wat nu die tempel is, waarin gelovigen de pilaren mogen zijn. 
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De zevende periode: Laodicea 

Laodicea is de laatste periode. De brief is treurig: Jezus zegt dat de gemeente lauw is en 

dat is zonder twijfel negatief bedoeld. Toch is er nog tijd om zich te bekeren. Jezus staat 

aan de deur en klopt. Dit is de moeilijkste van de zeven brieven om te begrijpen. Dit 

komt omdat de profetie die ze bevat nog niet helemaal is vervuld. Het is daarom nog 

niet mogelijk om van alles te kunnen zien hoe de ontwikkeling overeenkomt met de 

profetie. 

14En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en 

waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping:  

15Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of 

heet! 16Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond 

spuwen. 17Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, 

maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.  

18Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en 

witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar 

wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 19Ieder die Ik liefheb, 

wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.  

20Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik 

bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. 21Wie 

overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en 

Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 22Wie oren heeft, laat hij horen wat de 

Geest tegen de gemeenten zegt.  

De belangrijkste kenmerken van deze brief zijn: 

 

1. Laodicea (de naam) (vers 14) 

2. Dit zegt de Amen… (vers 14) 

3. Niet koud en niet heet (vers 15-16) 

4. Ik ben rijk (vers 17) 

5. Ellendig, jammerlijk… (vers 10) 

6. Koop van Mij (vers 18-22) 

7. Bekeer u (vers 19-20) 

8. Wie overwint (vers 21) 

1. Laodicea  
Laodicea, dankte haar naam aan de vrouw van de koning die de stad herbouwde op de 

restanten van een verwoeste stad. De plaats lag langs een rivier die ontsprong uit een 

warme bron. Tegen de tijd dat het water bij Laodicea aankwam, was het zover afgekoeld 

dat het lauw was. In het water van de rivier zat een stof die werd verwerkt in 
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medicinale ogenzalf. De stad was bekend om haar productie van en handel in textiel. 

Laodicea was rijk, met een ontwikkeld bankwezen en een grote mode- en 

farmaceutische industrie. Kenmerken van Laodicea waren: handel, rijkdom, mode, 

gezondheid en lauwheid. Dit zijn in onze dagen de kenmerken van het voormalige 

‘christelijke’ Westen, een cultuur die zich overigens steeds minder tot het Westen 

beperkt. 

Laodicea betekent ‘gerechtigheid van het volk’. In het woord gerechtigheid zit het 

begrip recht doen. Tijdens Laodicea zal Gods rechtvaardig oordeel komen.  

2. Schrijf aan … dit zegt … (vers 14)  

14En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en 

waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: 

De Amen, de trouwe en waarachtige Getuige (vers 14) 

Jezus stelt zich hier voor als de ‘Amen’, de ‘trouwe en waarachtige Getuige’ en ‘het 

begin van de schepping van God’. Amen betekent: het is zo, er kan niets aan worden 

toegevoegd. Amen is het einde. Het werd en wordt daarom als slotwoord van de 

gebeden van Joden en later ook die van christenen gezegd. Met dit woord betuigen mee-

bidders hun instemming.  

Dat Jezus Zichzelf hier zo noemt, heeft in deze context de betekenis van ‘einde’: het 

einde van de gemeente. Als we de volgorde: ‘Amen, de getrouwe en waarachtige getuige 

en begin van Gods schepping’ omkeren, staat er dat Jezus het begin van de schepping 

was. Tijdens de schepping de trouwe Getuige en nu, aan het einde, de Amen. De reden 

waarom Hij met Amen begint, is dat het daar in deze context om gaat. In de brief aan 

Efeze, de eerste van de zeven gemeenten, heeft Jezus het over de Boom des levens, de 

eerste werken en het paradijs, enzovoort. Hier, bij de laatste gemeente, stelt Hij zich 

voor als de Amen: het einde van de gemeente op aarde.  

3. Niet koud en niet heet (vers 15 - 16) 

15Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of 

heet! 16Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond 

spuwen. 

Jezus kent hun werken en weet dat zij niet koud en niet heet zijn. ‘Was u maar koud of 

heet!’, zegt Hij. Nu zal Hij hen uit Zijn mond spuwen. De kerk is ellendig, 

beklagenswaardig, arm, blind en naakt, stelt Jezus. Dit is het tegenovergestelde van Zijn 

oordeel over Filadelfia, de vorige periode. Filadelfia wist dat ze in zichzelf kleine kracht 

had en was daarom rijk. Laodicea denkt van zichzelf dat ze rijk is, maar is echt zwak. 

Toch is Laodicea niet koud. Laodicea is geen kerk waar het geloof dood is. Er komen nog 

steeds mensen die God loven. Er worden nog dingen georganiseerd; er wordt nog naar 
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elkaar omgezien. De kerk is echter niet heet. Laodicea staat niet in vuur en vlam voor 

het Evangelie. Laodicea predikt niet Gods heiligheid en rechtvaardigheid zoals Filadelfia 

dat deed, en ze spreekt nog maar weinig over de wederkomst van Jezus.  

 

Jezus beoordeelt Laodicea met deze woorden ten overstaan van de rest van de kerk. Al 

de gelovigen in Klein Azië waar de zeven kerken liggen, weten hoe lauw water smaakt 

in hun land, waar het overdag heet kan zijn. Hier kan tegenin worden gebracht dat lauw 

water op een koude of hete dag weliswaar onsmakelijk is om te drinken, maar erg 

comfortabel om in te baden. Er zijn maar weinigen die het lang volhouden in een heet 

of een koud bad. Een hete kerk die radicaal mensen een spiegel voorhoudt, die zegt dat 

wie zich niet tot Jezus bekeert, verloren is, waar het huwelijk tussen man en vrouw een 

onverbrekelijk verbond is, waar men gelooft dat God de aarde schiep zoals dat in de 

Bijbel staat, die de komst van Jezus predikt, die verwacht dat leden heilig leven, en die 

hun leden aanspreekt op wat ze geloven, doen, zeggen, lezen en kijken, roept weerstand 

op. Zo’n kerk wordt niet geaccepteerd in onze liberale tijd. Zo’n kerk wordt als 

conservatief, extreem rechts of als sektarisch bestempeld. Mensen mogen niet uit de 

voeten kunnen met een kerk die te heet is, aan de andere kant zijn er ook maar 

weinigen die het volhouden in een koude kerk.  

Velen voelen zich over het algemeen een stuk meer op hun gemak als de kerk wel als 

warm wordt ervaren, maar liever niet ‘te fanatiek’ (heet). Een veel gehoorde 

waarderende opmerking van gasten in sommige kerken is dat ze deze ervaren als een 

‘warme deken’. Toch moet een gemeente zich blijven afvragen of dit niet ook een teken 

van comfortabel christendom is: niet te heet en niet te koud. In veel kerken trekt een 

goede prediker meer mensen dan een goede boodschap. Als een spreker twee keer niet 

heeft ‘gescoord’ met een goed gevoel, dan wordt deze al snel niet meer gevraagd. 

Ofschoon die twee elkaar niet hoeven uit te sluiten, kan de overdreven behoefte aan 

goede sprekers een signaal zijn van een ongezond geestelijk leven van de kerkbezoekers. 

 

Wat bedoelt Jezus hier met lauw? De context waarin dit staat, zijn de werken van 

Laodicea. Jezus zegt dat Hij hun werken kent en dat zij heet noch koud zijn. Hij heeft 

het over lauwe werken. Over dit soort werken zegt God door de profeet Jeremia:  

Vervloekt, wie het werk des Heren met lauwheid verricht. (Jeremia 48:10) 

Wat is in de context van de kerk het werk des Heren? Jezus heeft zijn discipelen veel 

geleerd, wat Hij samenvat als Hij naar de hemel gaat met de woorden: 

19Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des 

Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u 

bevolen heb. (Mattheüs 28:19)  

De apostelen moeten alle volken tot discipelen maken, hen dopen en onderwijzen. En 

de discipelen die daardoor ontstaan, moeten datzelfde doen. Discipelen maken, dopen 

en onderhouden wat Jezus heeft geboden, horen bij elkaar. Laodicea verricht dit werk 
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van God met lauwheid. Jezus roept in het slot van dit briefje aan Laodicea de gemeente 

op met de woorden ‘weest ijverig’ (vers 19).  

 

Hoe het is gekomen dat de kerk lauw is geworden, is moeilijk te zeggen, net zoals het 

moeilijk te zeggen is op welk moment heet water lauw is geworden. Laodicea is geen 

vernieuwingsbeweging die zich uit de vorige heeft ontwikkeld. Ze kent geen 

vervolgingen, martelaren of opwekkingen. Laodicea is een stroming die eens heet 

begon, maar naar mate ze verder van de bron van het Evangelie afraakte, afkoelde. Dit 

gebeurde deels door haar eigen gebrek aan radicaliteit, en – in het Westen – ook door 

leden van de vorige periodes die zich in haar hebben verzameld en de tradities van hun 

vorige kerken niet achter zich wilden laten.  

In Laodicea komen aspecten van zowel Thyatira als Sardis en Filadelfia voor. Laodicea is 

geen periode die ergens uit ontstond, zoals de Katholieke Kerk, het protestantisme of de 

evangelische kerken. Laodicea kenmerkt zich niet door een Constantijn-wende, niet 

door vijfennegentig stellingen, niet door puriteinen en zelfs niet door Nikolaïeten of 

Izebel. 

Laodicea heeft haar hete water gemengd met het koude van de wereld. Ze kiest ervoor 

om maatschappelijk relevant te zijn, een gesprekspartner in het maatschappelijk debat. 

En dat gaat niet, als je te fanatiek of te ‘fundamentalistisch’ bent. Ze mengt haar vurige 

boodschap van het Evangelie steeds verder met het liberalisme en de pretentieuze 

aspecten van, zich als wetenschap presenterende van evolutietheorie. Haar theologen 

zien het als een geuzennaam als ze ketters worden genoemd, en houden collega’s hoog 

die ‘kritische vragen durven te stellen’ bij ‘heilige huisjes’ en dogma’s durven te 

betwijfelen, maar vragen zich minder af of die collega’s in hun hart niet heimelijk allang 

van het geloof zijn afgehaakt.  

Laodicea kabbelt voort en verliest steeds meer van haar gloed. Ze is in de kern geen van 

de vorige kerken en toch is ze deze allemaal. Ze draagt geestelijke kleren van de laatste 

mode. Ze spreekt zich uit voor vrede, tegen verdrukking en voor het behoud van het 

milieu, volgens de op dat moment geldende ideeën van doorgaans linkse opinieleiders.  

 

Deze profetie gaat over de laatste periode van de kerk. Als we denken aan Laodicea, dan 

betreft het niet alleen de kerk van nu, maar ook het christelijke Westen van voor de 

Verlichting. Het Westen denkt, net als Laodicea, dat het rijk is vanwege zijn handel, 

mode, (medische) kennis en rijkdom. Deze zaken hoeven niet slecht te zijn, maar ze 

houden een risico in. Jezus zegt niet voor niets dat een kameel makkelijker door het oog 

van de naald gaat dan dat een rijke in het koninkrijk van God. Zonde is een gebrek dat 

makkelijk door materiële rijkdom kan worden verbloemd. Wie gezond is en in een 

moderne auto met cruise control, getinte ramen, airco en surround sound uit dolby 

speakers van zijn verwarmde huis naar zijn mooie kantoor gaat, ervaart de wereld 

anders dan wanneer hij zich dood moet werken voor een habbekrats. Rijke mensen 

kunnen heel erg aan deze aarde gehecht raken. 
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Het is niet moeilijk om een atheïst te zijn als je rijk bent en de wereld aan je voeten ligt, 

maar het is heel wat anders om zo de eeuwigheid in te gaan, zei een man uit eigen 

ervaring. Hij had het geluk nog op tijd Jezus te mogen ontmoeten, maar een luxe leven 

kan ons doen vergeten dat we hier tijdelijk zijn. Veel christenen in het Westen zijn rijk 

en gaan op in de rijke westerse ‘christelijke’ cultuur. Is deze kerk nog wel zichtbaar? 

Onderscheidt ze zich nog? Leeft ze nog met haar hart in het hemels Koninkrijk? Hebben 

christenen in onze tijd nog een hogere moraal of een wezenlijk andere kijk op de wereld 

of zijn we net zo ‘modern’ en stellen we de behoefte van de mens als individu net zo 

centraal als niet-gelovigen? Kijken christenen tegenwoordig naar andere tv-

programma’s, gebruiken ze minder drank en verslaven ze hun lichaam niet aan drugs en 

sigaretten? Wonen christenen niet ongehuwd samen om hun relatie ‘uit te proberen’ en 

blijven gehuwden bij elkaar, ook als het moeilijk wordt? Onderzoeken lijken dat niet 

altijd te bevestigen.  

 

Elke kerk en elke gelovige is anders en er zijn binnen dezelfde denominatie kerken die 

Jezus van harte lief hebben, en kerken die lauw of koud zijn. Dit is altijd al zo geweest. 

Toch is het kenmerk van deze tijd in zijn algemeenheid dat de balans doorslaat naar 

onverschilligheid. Meer dan eens heb ik op de uitspraak dat Jezus de enige weg tot God 

is, weerstand ondervonden van mensen die zich christenen noemen. Laodicea 

concentreert zich op aspecten van wat Jezus heeft geboden, zonder dat mensen zich 

hoeven te bekeren en zich te laten dopen. Laodicea spreekt zich uit voor gerechtigheid, 

zonder zich te uiten over wat God zonden noemt. Laodicea spreekt zich uit over vrede, 

zonder de Vredevorst. Laodicea heeft het over de schepping, zonder te spreken over de 

nieuwe aarde. 

Christenen moeten vredestichters en rechtvaardig zijn en verantwoorde beheerders van 

de aarde, maar vanuit het vertrekpunt van het Evangelie. Iemand hoeft geen volgeling 

van Jezus te zijn om wereldse vrede na te streven, om tegen milieuvervuiling, 

kernenergie of overbevissing te protesteren.  

Christenen mogen wel met sociale partners meespreken over vrede of over het milieu, 

als ze op die momenten maar niet over Christus spreken. De wereld wil de inspanning 

en het geld van de kerk wel, maar niet haar boodschap. Een man als bijvoorbeeld Nelson 

Mandela was een overtuigd christen, maar bijna niemand weet dat, omdat niemand dat 

wil weten. Hij wordt in films en musicals herdacht en bewierookt, waarin niets wordt 

gezegd over zijn geloof in Jezus Christus omdat dit niet past in deze tijd.  

 

Een organisatie die voor al deze maatschappelijke relevantie staat, is de Wereldraad van 

Kerken. De Wereldraad staat voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. 

Deze oude woorden van het conciliair proces zijn nog steeds de belangrijkste pijlers van 

haar visie. De Wereldraad spant zich in om alle kerken onder haar paraplu te brengen. 

Interessant is dat de Katholieke Kerk geen lid is, maar wel een vaste plek heeft in haar 

orgaan. De Katholieke Kerk kan het zich ook niet permitteren om lid te worden, omdat 
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het haar streven juist is dat alle kerken weer terugkeren in haar moederschoot. Zij is in 

haar eigen ogen de enige ware ‘Wereldraad van de Kerk.’ 

De Wereldraad vertegenwoordigt bijna een half miljard christenen wereldwijd zonder 

dat zij het Evangelie van zonden en verzoening predikt. Dit instituut begon ooit vanuit 

de positieve gedachte om op het zendingsveld de krachten te bundelen, maar werd al 

snel een doel op zichzelf. Zoals het pausdom (slechts) is gebaseerd op Mattheüs 16 (‘op 

deze petra zal ik mijn gemeente bouwen’), zo is de Wereldraad vooral gefundeerd op (slechts) 

één tekst uit Johannes 17, waar Jezus bidt:  

“20En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen 

geloven, 21opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in 

Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” (Johannes 17: 

20-21) 

Deze tekst is de kapstok waaraan de Wereldraad zijn theologische visie heeft 

opgehangen. De raad houdt zijn leden voor dat als alle christenen van de wereld zich 

verzameld hebben in één grote eenheidskerk of organisatie, daar zo'n krachtig 

getuigenis van uit zal gaan, dat de wereld daardoor zal geloven dat Jezus door de Vader 

is gezonden. Dit is niet wat Jezus hier zegt. Als Hij dat wel bedoelde, dan hebben zijn 

eerste discipelen dat niet goed begrepen, want uit niets blijkt dat zij de eerste kerken tot 

een organisatorische eenheid stimuleerden. 

Het idee dat samenwerken leidt tot effectievere evangelisatie blijkt een grote 

aantrekkingskracht te hebben. Dikwijls lijken christenen te denken dat ze met 

vertegenwoordigers uit verschillende kerken en dure gemeenschappelijke projecten 

datgene kunnen bereiken, wat hun als individu niet lukt: mensen tot volgelingen van 

Jezus maken. Dit idee lijkt op de redenering die de kerk ertoe bracht om een relatie aan 

te gaan met het keizerrijk van Constantijn. De eenheid, de macht, het geld, de instituties 

en de infrastructuur van Rome zouden de katalysator zijn om de wereld te bereiken met 

het Evangelie, hoopte de kerk. Het was ook de redenering die de Nikolaïeten 

hanteerden: ‘De kerk moet een eenheid zijn; ze moet één centraal geleide organisatie 

zijn met één leider, één gezicht naar buiten. Als dat lukt, dan zal de wereld geloven dat 

God Jezus gezonden heeft.’  

Dat is een vreemde redenering. Eenheid is iets moois, maar komt niet tot uitdrukking in 

één grote kerkelijke organisatie. Eenheid kan ook voortkomen uit bezielde autonome 

kerken, die als ‘zout’ hun plek in de wereld zoeken. Eenheid wordt ervaren in 

wederzijdse liefde voor Christus.  

De gedachte dat de kerk een organisatorische eenheid zou moeten zijn, lijkt een 

onverwerkt schuldgevoel van de kinderen van de Reformatie te zijn tegenover het 

‘koninkrijk’ van de moederkerk in Rome. Dit idee van eenheid sluit aan bij Calixtus, die 

zichzelf als de eerste koning over de kerk kroonde. De kerk was in de gezonde eerste 

eeuwen van haar bestaan ook geen organisatorische eenheid. Pas tijdens een 

ontwikkeling waarvan Jezus zegt dat Hij die haat, is ze dat geworden, zo bleek. Een 

organisatorische eenheid van de kerk leidt niet tot behoud van verloren zondaren.  



211 

 

Een orgaan dat naar eenheid zoekt en niet – zoals in Filadelfia, – naar heiligheid en 

waarachtigheid, zal concessies doen. Zo’n orgaan moet zich inspannen om iedereen 

binnenboord te krijgen en houden. Het is niet aan de kerk om concessies te doen. Jezus 

is het hoofd van de kerk en de Bijbel is op aarde Zijn richtinggevende Woord. De 

gemeente moet horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Zij moet niet een 

compromis zijn van eindeloze kerkvergaderingen. 

 

Als christenen vanuit verschillende tradities bij elkaar komen om te evangeliseren, geeft 

dat problemen. Kerken uit Thyatira (rooms-katholiek) en Sardis (protestants) waren geen 

zendingsbewegingen. Wat voor evangelisatiewerk komt daar dan uit voort? Wat heeft 

Filadelfia (evangelische beweging) die wel sterk naar buiten was gericht, dan van die 

kerken te verwachten?  

Wat is de boodschap aan een bekeerde hindoe, als Thyatira en Sardis samenwerken? Dat 

hij lid moet worden van de moederkerk? Of juist niet? Moet deze nieuwe christen 

worden geleerd dat de basis voor kennis over God moet komen uit het sola Scriptura of 

dat de paus en de traditie de pilaren van de kerk zijn?  

Wat wordt de boodschap aan de islam, als Filadelfia samen met Sardis en Thyatira het 

Evangelie gaan prediken? Moet een bekeerde moslim dan wel of niet Maria aanbidden 

en aannemen dat zij de gezel van God is en Jezus hun kind? Moet hij dan leren dat hij 

een kaarsje moet branden en bidden tot zijn overleden moeder? Moet de kerk 

bekeerlingen leren een mis op te dragen voor overledenen in het vagevuur? Of dat de 

satan, zoals de verlichte protestant meent, het restant is van een middeleeuws sprookje?  

En wat als door gemeenschappelijke inspanning een kerk zou worden gesticht? Moet de 

nieuwe leden dan worden geleerd dat Gods liefde voor iedereen is, of dat ze mogen 

hopen dat ze uitverkoren zijn?  

 

Evangelisatie door zo’n organisatie gaat niet. Veel meer dan laagdrempelige 

koffieochtenden in een wijkgebouwtje wordt er dan ook niet georganiseerd. Toch is 

juist het idee van effectieve evangelisatie het argument dat de oecumene rechtvaardigt. 

De Wereldraad is een weinig inspirerende organisatie, die meer bezig is met 

ecologische, maatschappelijke en politieke zaken die in het nieuws komen, dan met de 

radicale boodschap van Jezus. Het is nagenoeg uitgesloten dat ze zendelingen de 

Gazastrook insturen die met gevaar voor eigen leven terroristen leren hun vijanden 

(Joden en moslims, die anders denken dan zij) lief te hebben en hen confronteren met Gods 

oordeel over hun haat jegens Zijn Joodse volk. Het zal niet gebeuren dat ze Hamas 

zullen oproepen het geweld af te zweren en Israël als land te erkennen. De partij, die de 

Wereldraad in dit conflict als de onderdrukker aanwijst is Israël. De Palestijnen worden 

niet ter verantwoording geroepen voor hun vele duizenden raketten, talloze moorden, 

en aanslagen op burgerdoelen. Israël is in hun ogen de schuldige van hun 

onderdrukking en armoede. Zo stimuleren ze terroristen, aangezien ze hen politiek 

belonen door Israël verantwoordelijk te houden. Zonder schuldgevoel jagen ze op die 

manier Bijbelgetrouwe christenen tegen zich in het harnas, die geloven dat God bezig is 
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Israël te herstellen als onderdeel van de dingen die moeten gebeuren, waarover de 

Openbaring ook spreekt. Christenen die dat geloven, zijn in hun ogen fundamentalisten 

waar je geen rekening mee hoeft te houden. De Laodicea-tijd is triest en er is ook maar 

weinig over te zeggen. Het is een droevige staat waarin een groot deel van de kerk is 

verzonken voordat Jezus terugkomt.  

4. Ik ben rijk (vers 17) 

17Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek,  

Het contrast met Filadelfia is groot. Filadelfia wist van zichzelf dat ze niet rijk was, dat 

ze kleine kracht had. Laodicea mist die bescheidenheid. Ze denkt dat ze rijk is. Jezus 

roemde eerder Smyrna omdat ze, ondanks haar verdrukking en armoede, rijk was. 

Laodicea kent geen vervolgingen, maar acht zichzelf rijk. Hier valt aan twee soorten 

rijkdom te denken. De wereld heeft nog nooit zo veel rijkdom gezien als nu. Ook 

kerken zijn rijk en hebben materieel gezien aan niets gebrek. Ofschoon er geen relatie is 

tussen materiële rijkdom en besef van zonden, lopen christenen die financieel rijk zijn, 

het risico te denken dat ze God minder nodig hebben. 

 

Er is ook een mate van zelfvoldaanheid wat de veronderstelde geestelijke rijkdom van 

de kerk betreft. Bij een kerk die zichzelf rijk prijst, moet niet direct worden gedacht aan 

de rooms-katholieke of de protestantse kerken of zelfs de Wereldraad. Protestantse 

kerken zijn door de invloed van het calvinisme doorgaans niet het soort kerken dat zich 

snel op de borst slaat. En Jezus heeft het hier ook niet over de materiële rijkdom van het 

Vaticaan.  

 

Hoe paradoxaal het misschien ook klinkt, na de bovenstaande waarderende woorden 

over Filadelfia, deze zelfingenomenheid is soms meer te zien bij kerken die zich hebben 

ontwikkeld op het erf van Filadelfia. Zij hebben hun bestaansrecht dan wel te danken 

aan de zegen van Filadelfia, toch lopen velen van hen het risico weer arm te worden 

zonder dat ze zich dat realiseren (en dus nog steeds denken rijk te zijn).  

Eén oorzaak hiervan is dat de achterdeur van veel bijbelscholen, evangelische 

hogescholen en andere theologische opleidingen die in Filadelfia zijn begonnen, 

uitkomt op de universiteitsterreinen van Sardis. De meer getalenteerde leerlingen die op 

een bijbelschool waren begonnen, gaan daar onvoorbereid verder studeren om later met 

de theologische ballast van die kerken terug te komen als docenten op hun oude 

scholen. Via deze weg kruipen de lelijkste kenmerken van de Verlichting binnen in 

Filadelfia.  

 

Eén opmerking was regelmatig te horen tijdens mijn studie theologie (aan opleidingen die 

een nadrukkelijk evangelische oorsprong hadden) als het ging over relaties, Schriftgezag of 

leiderschap: dat andere mensen die ook Bijbelgetrouw zijn, daarover toch een andere 
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mening kunnen hebben. Deze mening was doorgaans dezelfde die vroeger vrij algemeen 

alleen buiten de evangelische wereld werd gehoord.  

Veel mensen die zichzelf Bijbelgetrouw noemen, geloven nu dingen die men vroeger als 

niet-Bijbelgetrouw beschouwde. Leiders en voorgangers in evangelische kerken belijden 

met de mond Bijbelgetrouw te zijn, omdat ze weten dat hun gemeenteleden dat van hen 

verwachten, terwijl ze dezelfde dingen geloven als theologen die er geen geheim van 

maken dat ze niet-Bijbelgetrouw zijn.  

Van hun geloof gevallen protestantse theologen houden evangelische collega’s voor dat 

die over vijfentwintig jaar dezelfde ontwikkeling zullen hebben doorgemaakt als zij 

hebben gedaan. Zij zouden wel eens gelijk kunnen hebben. Nog niet zo lang geleden 

namen evangelische kerken bijvoorbeeld principieel stelling voor Israël en tegen de 

evolutietheorie. Dit is nu beslist niet meer vanzelfsprekend, ook al komt Israël steeds 

meer alleen te staan en worden argumenten die pleiten voor evolutie, zelfs door niet-

gelovigen betwijfeld.  

De media herhalen keer op keer dat de Joden verantwoordelijk zijn voor de ellende van 

de Palestijnen. Dit laat ook zijn sporen na in het denken van vele kerkbezoekers die 

voor hun informatie veel te veel afhankelijk zijn van de liberale media. En steeds meer 

evangelische christenen zeggen: ‘Is het nu echt wel zo belangrijk hoe God de aarde heeft 

geschapen? Het is toch veel belangrijker dat Jezus is opgestaan?’ Steeds vaker is de roep 

te horen om onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. Dat Jezus voor onze 

zonden gestorven is, dreigt zo als enige hoofdzaak over te blijven. Maar de Bijbel heeft 

veel meer te zeggen dan dat. Veel onderwerpen die vroeger kenmerkend waren voor 

Bijbelgetrouw onderwijs, worden nu als bijzaken beschouwd. Het Woord van Jezus 

wordt steeds minder bewaard en Zijn komst wordt steeds minder verwacht. 

Evangelische organisaties en theologen willen ‘salonfähig’ zijn, hun theologen willen 

ook ‘echte wetenschappers’ zijn en schuiven graag aan bij vooraanstaande collega’s, 

vanuit het naïeve idee dat ze deze met een positief geluid kunnen beïnvloeden. Maar in 

de praktijk blijkt dat zij zelf meer risico lopen negatief te worden beïnvloed. Het warme 

water van Filadelfia, de liefde voor Gods Woord, koelt in het Westen langzaam af.  

Toch gedragen veel van deze kerken zich nog steeds alsof zij de Bijbel trouw zijn en 

vervuld zijn met de Geest. Daar staan zij zich ook op voor tegenover andere kerken. Ze 

zijn dikwijls trots en denken dat hun geloof beter is dan dat van de traditionele kerken. 

Ze denken dat ze rijk zijn in de Heer, dat ze het volle Evangelie prediken. Hoewel ze 

meer enthousiasme aan de dag leggen en vanuit de Bijbel, Gods Geest en wedergeboorte, 

proberen te leven, lukt dat vaak steeds slechter. Hun levens en hun samenkomsten zijn 

vaak weinig anders meer dan die van de traditionele kerken. Het evangelische 

gedachtegoed is geen garantie tegen geestelijke hoogmoed en verarming. 

Wat zal de toekomst zijn van de derde generatie christenen in de nu explosief groeiende 

kerken in Afrika, Zuidoost-Azië en landen als Korea en zelfs China, als de invloed uit 

het Westen er verder doordringt? Kunnen zij dan de eerste liefde vasthouden of willen 

hun dominees dan ook ‘echte’ theologie studeren en zich bezighouden met Spinoza, 

Reimarus en Bultman?  
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Zeker, Filadelfia gaat in al haar vitaliteit ook door. Het Evangelie gaat nog steeds 

stormenderhand verder. Maar steeds minder in de landen van het Westen, waar 

Filadelfia haar oorsprong had. Ze zal het moeilijk krijgen om in haar kracht te blijven 

staan, de gelederen gesloten te houden en schadelijke invloeden buiten te sluiten, zoals 

Smyrna dat nog wel voor elkaar kreeg.  

5. Ellendig, jammerlijk… (vers 17) 

17maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.  

Laodicea is ellendig, omdat God haar zo beoordeeld. Ze heeft niet de woorden ter harte 

genomen, die Jakobus schreef:  

4Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld 

vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als 

vijand van God aangemerkt. (…) 8Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de 

handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! 9Besef uw ellendige staat en 

treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in 

droefheid. 10Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. (Jakobus 4:4-10) 

Jakobus legt een verband tussen de beschreven ellende en vriendschap met de wereld. 

Vriendschap jegens de wereld is vijandschap jegens God. Wie dus een vriend van de 

wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God. De kerk heeft haar eigen agenda en 

dat is Gods agenda. Die agenda kan best overlap hebben met de agenda van partijen in 

de wereld die zich inzetten voor goede zaken. Toch moet de kerk hiermee op haar 

hoede zijn. Christelijke organisaties die hun identiteit niet tegen elke prijs beschermen, 

verliezen die snel. Hierbij hoeft men maar te denken aan christelijke scholen, politieke 

partijen, omroeporganisaties of zelfs vakantiekampen. 

Laodicea is te veel bezig met de zaken van de wereld. Ze liep voorop in demonstraties 

voor het milieu, tegen kernwapens, voor de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika 

en voor de ‘bevrijding’ van Palestina. De wereld vond dat wel mooi, maar was daardoor 

echt niet meer of minder geïnteresseerd in de Jezus die de kerk verkondigt. 

Arm, blind, naakt (vers 17) 

In relatie tot het rijke Laodicea spreekt Jezus de gemeente aan op haar geestelijk gebrek. 

Rijkdom is voor de gelovige niet gelegen in een groot bezit. Materiële rijkdom is zelfs 

een gevaar, zegt Jezus in de Bergrede (Mattheüs 6:19-21). Echte rijkdom is een kind van 

God te zijn door het geloof in Jezus en door te leven vanuit de vruchten van Gods 

genadegaven  (1 Korintiërs 1:5-9).  
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De rijkdom van Smyrna kwam voort uit het feit dat zij de confrontatie met de wereld 

niet uit de weg ging en moest lijden. Laodicea verzamelt zich geen hemelse schatten. Ze 

strekt zich niet uit naar Gods genade, naar kennis of de gaven van de Geest.  

Blindheid en oogziekten waren bekende verschijnselen in Laodicea. Er kwamen veel 

mensen met oogziekten om genezing te zoeken. De kerk van Laodicea is geestelijk blind 

omdat het haar ontbreekt aan geestelijk inzicht. Petrus noemt een aantal kenmerken die 

voortkomen uit ijver en geloof, en stelt:  

9Want hij bij wie deze dingen niet zijn, is blind, kortzichtig, en is de reiniging van zijn 

vroegere zonden vergeten. (2 Petrus 1:9)  

Het gaat dus om ijver en geloof en niet meer doen van vroegere zonden. Het is 

buitengewoon belangrijk dat we niet uit het oog verliezen waarom dit gebeurd is. Er is 

maar één God die rijk en ziende maakt. Dat is de God van Israël in Christus. Elke andere 

God moet buiten de kerk worden gehouden. Dat Jezus de enige weg is tot de Vader, is 

niet meer zo vanzelfsprekend. 

Zo stond op 30 nov. 2014 een artikel op de website van het Katholiek Nieuwsblad, dat 

beschreef hoe de paus samen met de grootmoefti van Ankara een gebedsmoment 

beleefde.  

De paus in de moskee 

Het gebedsmoment dat paus Franciscus nam tijdens zijn bezoek aan de Blauwe Moskee in 

Istanboel was een moment van ‘interreligieuze dialoog’ dat het moment weerspiegelde dat 

Benedictus XVI in 2006 op dezelfde plaats nam.  

Dit zei Vaticaans woordvoerder Federico Lombardi tegenover journalisten die de reis van de 

paus verslaan. Toen ze (de paus en de grootmoefti) onder de koepel waren, drong de paus aan: 

‘Niet alleen moeten wij Hem prijzen en verheerlijken, maar wij moeten Hem aanbidden. 

Daarom is het redelijk dit moment van stilte te kwalificeren als een moment van stille 

aanbidding’.  

De paus werd in de moskee rondgeleid door de grootmoefti van Ankara en twee imams. De 

grootmoefti legde de paus enkele koranverzen uit waarin gesproken wordt over Zacharias, 

de geboorte van Johannes de Doper, en Elizabeth en Maria. Nadat de grootmoefti was 

uitgesproken, namen hij en de paus ‘een moment van stilte, en de paus zei twee keer tegen 

de moefti: we moeten God aanbidden’. 

Nadien citeerde de grootmoefti verzen uit de koran die God omschrijven als een God van 

liefde en rechtvaardigheid. Pater Lombardi herinnerde zich hoe hij tegen de paus zei dat we 

het daarover eens zijn. En de paus zei: 'Ja, daarover zijn we het eens.' Het was een 

schitterend moment van dialoog.32  

Wie is die ‘Hij’ die de paus en de grootmoefti aanbidden? Zegt de paus daarmee dat 

Allah dezelfde is als Jahweh: de God van Abraham? De Wereldraad van Kerken schrijft 

in haar visie over de islam:  

Er is volgens de christelijke en de islamitische traditie één God, de God die Abraham 

heeft geroepen om Hem alleen te dienen en alle afgoden achter zich te laten. 33  
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Ons protestantse koningshuis ziet dat op vergelijkbare wijze. Koningin Beatrix zei in 

haar kersttoespraak van 2005 ‘Gode zij dank!’, maar ook ‘en Allah zij geprezen!’  

Allah is niet dezelfde god als Jahweh. Als dat zo zou zijn, dan zouden de Arabieren zich 

erin verheugen dat de Joden zich weer in hun land verzamelen omdat Jahweh Israël als 

Zijn volk beschouwd. Dat is niet het geval. Moslims hebben een hartgrondige hekel aan 

Joden en zij hebben al verschillende pogingen gedaan om het land en volk Israël te 

vernietigen.  

De manier waarop mensen Israël bejegenen, is volgens de Bijbel zo ongeveer de 

lakmoesproef of ze God liefhebben. De islam is een gewelddadige religie met een 

boodschap die haaks staat op die van de Bijbel. Ze roept op om God te aanbidden onder 

een andere naam, op een andere plaats, op een andere dag en met een ander doel dan de 

Bijbel leert. Ze is één van de dwaalleren waarvan Jezus in de brief aan Efeze eerder zei 

dat de gemeente die op de proef moet stellen. Paulus zegt tegen de Galaten:  

8Zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan 

wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. (Galaten 1:8) 

Hoe zou een christen kunnen bidden tot een andere god met een andere naam dan 

Christus en Jahweh? Al erkennen rabbijnen Jezus niet, Jahweh is wel ‘hun’ God en 

tegelijkertijd ‘onze’ God. De paus komt liever samen met de grootmoefti van Ankara dan 

dat hij een beroep doet op de profetieën over het herstel van Israël.  

Laodicea is naakt, zegt Jezus. Bij het noemen van kleding legt Jezus een verband met de 

kleding- en textielindustrie in de stad. De gemeente van Laodicea mag dan goede en 

mooie kleren hebben, geestelijk gezien is ze naakt. Ze moet zich met Christus bekleden. 

Dit kwam al aan de orde bij de gemeente te Sardis. Jezus moest uit Laodicea vertrekken, 

er was geen ruimte meer voor Hem. De gemeente is zelfs vaak letterlijk naakt. Er is niet 

eerder zo’n vloedgolf van porno vanuit het Westen over de wereld gegaan als nu via 

internet. Dit is een serieuze verzoeking, ook voor christenen. 

6. Koop van Mij (vers 18 - 22) 

18Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en 

witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar 

wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.  

Goud, witte kleren, ogenzalf (vers 18) 

Jezus raadt de gemeente aan goud van Hem te kopen dat is gelouterd door het vuur. Dit 

gelouterde goud staat in relatie tot de vermeende rijkdom van Laodicea. Het wijst naar 

Christus die – zoals de schrijver van de Hebreeënbrief (2:10) zegt – door het lijden 

volmaakt is, en naar de rijkdom van het kindschap van God. Aan deze rijkdom is in 

Laodicea een groot gebrek. 

De witte kleren van Christus staan tegenover de laatste mode van Laodicea waar we het 

al over hadden. Ofschoon de witte klederen niet met geld of goede werken kunnen 
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worden gekocht, moeten zij die zich ermee willen bekleden, er toch alles voor over 

hebben. Hierover vertelt Jezus een gelijkenis, die erop neerkomt dat iemand een schat 

vond in een akker en alles wat hij had verkocht om deze akker te kunnen kopen 

(Mattheüs 13:44) en zo de schat te bemachtigen. Jezus’ kleren zijn duur, maar waardevol. 

Ze wijzen – zo zagen we eerder – naar gerechtigheid in Christus (Openbaring 1:13,3:4). Ze 

zijn een beeld van de werken die Christus door middel van de gelovigen heeft gedaan, 

zoals we zullen zien in Openbanring 19:8.  

 

De ogenzalf die Jezus aanbiedt, is beter dan die in Laodicea. Ze geneest onze ‘geestelijke 

ogen’. God kan mensen de ogen openen en sluiten. Als Jezus God niet had geopenbaard, 

dan zouden wij niets van Hem kunnen weten. Het kan ook voorkomen dat mensen door 

hun opvoeding en kennis van de Bijbel al veel over God weten en in Zijn bestaan 

geloven, maar Hem toch niet willen gehoorzamen, omdat ze Zijn wil te hard vinden. 

Jezus wil hun ogen genezen, zodat ze zien dat het Evangelie echt de enige weg tot God 

is. 

7. Bekeer u 

19Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.  

Hen die ik liefheb, bestraf en tuchtig Ik (vers 19) 

De gelovigen van Laodicea hebben niet voor Jezus afgedaan. Hij zegt dat Hij hen 

liefheeft en roept hen op om zich te bekeren en Hem weer binnen te laten. Hij tuchtigt 

en straft hen om hen tot inzicht te brengen.  

Hiermee legt Jezus de vinger op een andere zwakke plek van de kerk van de eindtijd: 

een gebrek aan tucht. Tucht is een slecht begrepen begrip in de kerk. In het ‘ik-tijdperk’ 

laten mensen zich door niemand meer iets gezeggen, en al zeker niet door de dominee 

of de leiding van de kerk. Een niet-gelovige vrouw vertelde me eens dat haar christelijke 

schoonzoon haar dochter had verlaten voor een jongere vrouw uit de kerk. Daarna 

trouwde hij in die kerk met zijn nieuwe vrouw en liet haar dochter (ook financieel) aan 

haar lot over. Het laat zich raden dat deze vrouw geen hoge dunkt meer heeft van 

christenen. Als dit soort ontrouwe mannen, zich niet laat corrigeren, zijn zij een gevaar 

voor zowel zichzelf als voor de kerk waar ze lid van zijn. De redenering achter het 

gebrek aan tucht is meestal: wie ben ik dat ik een ander zou veroordelen? Dat is ook een 

gezond geestelijk principe: het is verstandig om terughoudend te zijn met het 

veroordelen van elkaar rondom echtscheiding. Toch zijn er momenten waarop de kerk 

een grens moet durven trekken aan wat ze niet in haar midden accepteert. Er is vrijwel 

geen tucht in de moderne kerken. In de kerk zou geen overspel mogen voorkomen, 

zouden we trouw moeten zijn, niet zwart moeten werken en niet moeten roddelen en 

zeuren. Het zou ook niet zo moeten zijn dat, wanneer de leiding iemand hierop wijst, 

hij of zij dan boos opstapt om naar een andere kerk te gaan.  
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Het zijn harde woorden die Jezus laat horen aan de gemeente, maar Hij heeft Laodicea 

lief en roept haar op om zich tot Hem te bekeren en terug te komen, opdat het goed met 

haar zal gaan. 

Jezus houdt de gemeente niet alleen een spiegel voor over hun gebrek aan tucht. Hij 

zegt ook dat Hij hen zal tuchtigen! Het is moeilijk te zeggen wat Jezus hiermee bedoelt. 

Hoe zal Jezus de gemeente tuchtigen? Bij Pergamus zei Jezus tegen de gemeente dat Hij 

oorlog zou voeren tegen Bileam en de Nikolaïeten met het zwaard uit Zijn mond. En 

tegen Thyatira zei hij dat Hij Izebel op een bed zou werpen. Dit waren vergelijkbare 

waarschuwende profetieën. Hoe zal Jezus de gemeente in de eindtijd tuchtigen? Bij 

Jezus’ strijd tegen Bileam en Izebel beperkten de gevolgen zich niet tot de mensen die in 

de kerk kwamen. Jezus heeft niet alleen de gelovigen op het oog. Hij wil dat allen zich 

bekeren., ook zij die in de loop van jaren van de kerk vervreemd geraakt zijn.  

Is er al iets geweest dat erop zou kunnen wijzen dat dit tuchtigen al heeft 

plaatsgevonden? Dit is moeilijk te zeggen. Het nu liberale, maar ooit zo christelijke 

Westen hobbelt tamelijk onbewogen verder. Ze heeft God niet meer nodig ook al heeft 

haar geloof op sommige plaatsen intussen bijna het nulpunt bereikt.  

Hoe zal God haar dan tuchtigen? 

Tuchtiging door vijanden 

Als God Israël tuchtigt, dan doet Hij dit door hen over te leveren aan de macht van hun 

vijanden. Daarover staan teksten in de Bijbel zoals:  

14Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël: Hij gaf hen in de macht van 

plunderaars, die hen uitplunderden, en Hij gaf hen over in de macht van hun vijanden 

rondom hen, zodat zij niet meer tegen dezen konden standhouden. (Richteren 2:14) 

Of: 

7Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël, en Hij gaf hen over in de macht der 

Filistijnen en der Ammonieten. (Richteren 10:7)  

De profeet Hosea zegt: 

10Ja, Ik zal hen tuchtigen, en volken zullen tegen hen verzameld worden, terwijl zij 

getuchtigd zullen worden om hun beide zonden. (Hosea 10:10) 

God zegt bij monde van Mozes: 

47Omdat u de HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke 

vreugde, vanwege de overvloed van alles, 48zult u uw vijanden, die de HEERE op u af zal 

sturen, dienen met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles. Hij zal u een 

ijzeren juk op de hals leggen, totdat Hij u wegvaagt. (Deuteronomium 28:47-48) 

God had het volk gezegend met rijkdom, maar het was God er niet dankbaar voor. Ze 

vergaten Hem en werden arm en naakt en gebrekkig. God stuurt vijanden naar Israël 

om het volk eraan te herinneren dat het Hem nodig heeft.  
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Is dat hier ook aan de hand met Laodicea? Die door de Bijbel beschreven 

ondankbaarheid is kenmerkend voor het Westen. Slechts honderd jaar geleden was 

vrijwel iedereen nog lid van een kerk. De rijkdom die ook de laatste honderd jaar is 

toegenomen, heeft er niet toe geleid dat deze mensen hier blij en verheugd over waren 

en God dankten. Integendeel, ze hebben God in al hun rijkdom de rug toegekeerd.  

 

‘Allen die ik liefheb, tuchtig ik’, zegt Jezus hier. Hoe gaat Hij dat doen? Het is goed 

mogelijk dat Jezus hier wijst op de komende grote Verdrukking. Een aspect dat 

daarnaartoe vooruitwijst, is dat God er nu al de voorbereidingen voor treft en de 

vijanden van het volk reeds stuurt. Wie zou de vijand zijn aan wie God Zijn gemeente 

overlevert? Voor Israël waren de vijanden andere volken. Israël had een territoriale 

positie. De kerk heeft geen land. Gods Koninkrijk is een hemels koninkrijk. De vijanden 

van de kerk zijn de afgoden. Deze afgoden uit India en het Midden-Oosten overstromen 

reeds het Westen. De religie die op dit moment verantwoordelijk is voor de meeste 

moorden onder christenen, is de islam. De invloed van deze religie neemt ook snel toe 

in het Westen.  

De islam als vijand van de kerk 

In de tijd van nazi-Duitsland waren de meeste Duitsers vredelievende mensen. Dat is 

met moslims nu ook zo. Er is maar een kleine groep nodig om de wereld in brand te 

zetten. Die groep vindt in de Koran, de islamitische traditie en het leven van 

Mohammed meer dan voldoende brandstof voor haar beweegredenen.  

Bij Pergamus kwamen de gevolgen van de islam al even aan de orde. Nadat Mohammed 

zijn grote militaire successen had behaald in het Midden-Oosten en de landen met 

geweld aan de islam had onderworpen, trok hij met zijn legers naar het noorden, zuiden 

en oosten en westen. Zo lijfde hij landen in zijn kalifaat in die aanvankelijk een deel 

waren van het christelijk geworden Romeinse Rijk.  

Zoals de Moabieten, Ammonieten en Filistijnen altijd een gevaar waren voor Israël, zo 

was de islam dat vanaf de zevende eeuw voor het christelijke Byzantium, maar al 

spoedig voor de hele wereld. 

Zelfs tot in de huidige tijd stropen de Arabische strijders op hun paarden en kamelen 

plunderend door Afrika, zoals de plunderende bendes dat deden in het Midden-Oosten 

in de dagen van de richters en koningen van Israël. De legers van het Arabische kalifaat 

en later het Ottomaanse Rijk hebben duizend jaar vrijwel aaneengesloten gezorgd voor 

een staat van oorlog, aan alle grenzen. De piratenstaten langs de Noord-Afrikaanse kust 

waar vanuit de zeerovers tot in de achttiende eeuw de Atlantische Oceaan en de 

Middellandse Zee afstroopten, werden bevolkt door overtuigde moslims.  

De kruistochten was een reactie op het islamitische geweld. De legers daarvan trokken 

vanuit uit Europa in de richting van Palestina. Of het doel van deze expedities wel of 

niet vroom of nobel waren is moeilijk te zeggen. Het is veilig om te zeggen dat ze niet 

nodig waren geweest als de islam een religie van vrede en tolerantie was geweest en de 

islam zich uitsluitend zou hebben verspreid door haar geestelijke overtuigingskracht. 
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De islam heeft een in haar ogen goddelijke opdracht, net als de kerk. Toen Jezus naar de 

hemel ging, gaf Hij de gemeente de opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te 

maken. Het verlangen van de kerk is dan ook om de hele wereld te bereiken met het 

Evangelie. Christenen hopen dat alle mensen, van elke grote stad tot elke uithoek op het 

platteland en het verst verwijderde eiland in de Stille Oceaan, zich vrijwillig bekeren tot 

Jezus. Dit verlangen om de wereld te bekeren heeft de islam ook. Dit valt moslims ook 

niet te verwijten. Het baart wel zorgen dat die bekering in veel gevallen niet vrijwillig 

gebeurt. De islam preekt geen koninkrijk van de hemel, maar een goddelijk koninkrijk 

op aarde. In het Evangelie gaat het om de harten van mensen, voor de islam gaat het 

vooral om grondgebied.  

Mohammed stelde: 

Bestrijd hen totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst geheel aan Allah 
toebehoort. (Soera 8:39) 

Het oorlog voeren moet doorgaan tot de godsdienst geheel aan Allah toebehoort. Dit 

strijden is geen geestelijke strijd, zoals Paulus die beschrijft (Efeze 6). De islamiet moet 

met wapens strijden: 

Aan jullie is voorgeschreven te strijden, hoewel jullie daar een afkeer van hebben. 

Mogelijkerwijs hebben jullie een afkeer van iets wat goed is voor jullie. (Soera 2:216) 

Het is de volgelingen van Mohammed opgedragen te strijden. Of ze het leuk vinden of 

niet, ‘het is nuttig’. Als het nodig is, wordt er zelfs oorlog gevoerd tijdens de Ramadan: 

Zij stellen jou vragen over de gewijde maand, over het vechten daarin. Zeg: ‘Daarin 

vechten is een ernstige zaak. Maar het versperren van de weg van Allah (…) is nog 

ernstiger bij Allah.’ (Soera 2:217) 

Als het in de Ramadan nodig is om de boodschap van Allah te beschermen, dan 

legitimeert dat oorlog. Dit soort strijden is niet in overdrachtelijke zin. Mohammed 

bedoelde echt oorlogvoeren. Er is bij Mohammed geen sprake van prediking of het 

overtuigen van de geloofwaardigheid van zijn boodschap. Het gaat om vechten met 

wapens als de ‘boodschap in gevaar komt’. Deze boodschap raakte in gevaar door het 

afkalven van het kalifaat. De wereldvermaarde islamdeskundige Bernard Lewis schrijft 

in Waarom Israël niet mag bestaan: 

Geen enkele moslim zal ooit definitief afstand doen van grondgebied, dat ooit werd 

toegevoegd aan het rijk van de islam. 34  

Er moet gestreden worden tot het moment dat elke religie is overwonnen en de aarde is 

onderworpen aan het ‘huis van islam’. Het islamitische rijk is al strijdende de grootste 

koloniale macht van de geschiedenis geworden. Als de moslims eenmaal een land 

hadden overwonnen, eigenden ze het grondgebied op als een eeuwig bezit. Ze 

beschouwden dit als hun door Allah gegeven en behandelden de oorspronkelijke 

bewoners als tweederangs, onder het superieure, Arabische volk. Daarbij hadden de 
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overwonnen christenen en Joden, als ‘religies van het boek’, nog geluk dat ze, zolang ze 

hun plek in de Arabische samenleving kenden en de extra belasting betaalden, werden 

‘gedoogd’. Elke andere religie, zoals het boeddhisme en hindoeïsme werd, na te zijn 

overwonnen, buiten de wet geplaatst, haar beelden verwoest en burgers zo nodig 

gedood of als slaven verkocht.  

Toen ISIS aan de macht kwam in delen van Irak en Syrië, vernielde het daar oeroude 

archeologische kunstschatten van de Soemeriërs. Evenzo vernietigde de Taliban oeroude 

Boeddhabeelden in Afghanistan.  

Het wereldbeeld van de islam is zelfs zo succesvol dat overwonnen landen zich na 

verloop van tijd vrijwillig onderwerpen aan hun overwinnaars en zich als 

minderwaardig aan hen zien. De Arabieren hebben de door hen overwonnen volken 

hun cultuur zo opgedrongen dat ook niet-Arabische landen zoals Egypte, Marokko, 

Tunesië, Turkije, Perzië, Palestina en Libië hun identiteit vrijwillig ondergeschikt 

hebben laten maken aan die van hun koloniale overheersers. Zij accepteerden dat 

Arabieren Gods uitverkoren volk waren. De overwonnenen gingen geloven dat ze door 

te delen in het Arabische geloof misschien ook mochten delen in de goedkeuring van 

Allah. Vrijwel het hele Arabische gebied bestond uit een veelheid van landen waarvan 

de burgers vóór de komst van de Arabische legers, voor het merendeel het christelijk 

geloof aanhingen. Daar is weinig meer van over en het is de vraag of de oorspronkelijke 

bewoners dit beseffen. Het is verboden op straffe van de dood om je van het 

opgedrongen islamitische geloof af te keren. Zelfs de Grieken en Romeinen gingen niet 

zo ver in het opleggen van hun religie in de door hen veroverde gebieden. Daarmee 

vergeleken mogen Europese volken trots zijn op hun koloniale verleden. Zij buitten de 

bevolking ‘alleen maar’ economisch uit. Verder werd de onderworpen volken vrijwel 

met rust gelaten. Wat men geloofde moest men zelf weten. Als de Arabische of 

islamitische troepen kwamen, eisten die niet alleen het grondgebied, maar ook de ziel 

van het onderworpen volk op. 

De islam als vijand van Israël 

Tot wat voor ellende deze ‘goddelijke’ mentaliteit kan leiden, blijkt uit de recente 

geschiedenis van Israël in het Midden-Oosten.  

De islam beschouwt het door haar veroverd grondgebied als onbetwist islamitisch. Dit 

moet tegen elke prijs worden beschermd of, als het voor het kalifaat verloren is gegaan, 

worden teruggewonnen. Deze visie op ‘haar’ territorium leidt, samen met haar afkeer 

van Joden, tot een probleem dat de wereld nu in zijn greep houdt. Dit zal wel eens niet 

oplosbaar kunnen blijken, tot het moment dat God in het einde  van de tijd Zelf ingrijpt. 

De minachting van moslimextremisten voor de Jood en het niet kunnen verdragen dat 

juist die Jood een staat heeft op ‘hun’ gebied en hen zelfs keer op keer militair heeft 

vernederd, heeft geleid tot een antisemitisme dat erger is en langer duurt dan dat van de 

nazi’s.  

Eén van de grootste aanjagers van dit antisemitisme, sinds de val van het Ottomaanse 

rijk, was moefti Haj Amin el-Husseini. Hij was een vriend van de nazi’s in de oorlog en 
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als moefti van Jeruzalem heeft hij verwoestend werk gedaan voor zijn eigen volk. Hij 

was de initiatiefnemer van het in september 1937 gehouden congres in Hotel Bludan 

(Syrië). Op dit pan-Arabische congres waren 411 leden uit zeven landen aanwezig, onder 

wie 160 Syriërs en 128 Palestijnen. In de slotverklaring stond dat het verdelen van 

Palestina in een Joods en Palestijns deel, in strijd is met de rechten van de Arabieren, 

omdat zij eigenaar zijn van heel het land. De verklaring stelde dat Palestina een deel van 

het Arabische/islamitische territorium is en men verzocht de hele Arabisch natie om 

tegen het Joods Nationaal Tehuis de Heilige Oorlog (Jihad) te voeren. In de slotverklaring 

werd niet alleen het standpunt ten opzichte van Israël bepaald, maar ook dat ten 

opzichte van de wereld. De verklaring riep ertoe op dat:  

De zonen van de islamitische natie (waarvan Palestina een heilig deel is) hun bloed en leven 

moeten geven voor hun vaderland, totdat dit de hele wereld omvat. Deelname aan de 

Jihad is een plicht voor gelovigen. Het gaat om het afslachten van de ongelovigen, het 

plunderen van hun rijkdommen, het vernietigen van hun heiligdommen, en het 

kapotslaan van hun afgoden. 35  

De vernielzucht van ISIS in Syrië past daar helemaal bij.  

Deze slotverklaring over het geven van bloed en leven is geen loos gebral dat ‘nu 

eenmaal bij de heet gebakerde Arabier hoort’. Het is een misverstand te denken dat 

Europeanen hier ‘als de wijste partij’ doorheen moeten kijken, om te kunnen zien dat 

Arabieren achter deze façade eigenlijk best wel tot een oplossing willen komen. De 

waarheid van deze woorden worden keer op keer onderstreept door geweld.  

De claim dat het Midden-Oosten Arabisch grondgebied is, is net zo onwaar als een 

vergelijkbare Byzantijnse, Romeinse of Griekse claim dat zou zijn geweest. Als Italië, 

Griekenland, de Noormannen, Franken, Fransen, Nederlanders en Engelsen even 

verbeten onvervreemdbare ‘goddelijke’ rechten op hun oude koloniën zouden claimen, 

dan stond de wereld nog wat te wachten.  

Arabisch is, door Mohammed, een synoniem geworden voor islamitisch. De islam wil 

heersen over het door haar overwonnen gebied. De verdeling in verschillende landen 

met een autonoom bestuur is voor de islam een probleem. Het liefst zouden de serieuze 

islamieten het kalifaat herstellen. Dit zal door de innerlijke verdeeldheid niet lukken, 

ook al hebben Sadam Hoessein en ISIS het geprobeerd. Ofschoon oorlog voeren 

vervelend is, zitten er voor de deelnemers ook grote voordelen aan. Waar een islamiet 

tot zijn dood nooit kan weten of hij in het paradijs zal komen, wordt hem deze 

zekerheid wel gegeven als hij als martelaar in de strijd omkomt.  

De profeet heeft gezegd: “Een martelaar heeft zes verdiensten bij God: hem wordt 

vergiffenis geschonken bij de eerste gulp bloed, hem wordt zijn plek in het paradijs 

getoond, hij wordt beschermd voor de kwelling in het graf, hij is veilig voor de 

allergrootste schrik, op zijn hoofd wordt de kroon der waardigheid geplaatst waarvan de 

robijn beter is dan deze wereld en wat daarin is, hem worden tweeënzeventig 
echtgenotes uit de grootogige hoeri’s gegeven en hij wordt tot voorspraak gemaakt voor 
zeventig familieleden.” 36  
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Het christendom kent ook zijn martelaren. Dat waren mensen die gedood zijn vanwege 

hun geloof in Christus. Dit waren geen militairen die stierven in een oorlog om het 

Koninkrijk van God op aarde te vestigen. De martelaren van de kerk waren en zijn nog 

steeds mensen die werden en worden gedood in de verdrukking. Dit waren en zijn geen 

mensen die strijdend ten onder gingen.  

 

Een islamiet die als martelaar in de oorlog sterft, krijgt niet alleen tweeënzeventig 

echtgenoten, hij mag ook zeventig familieleden meenemen naar het paradijs. Geen 

wonder dus dat er feest is in de gemeenschap als een familielid als martelaar omkomt. 

De familie gelooft dat zoonlief dan in het paradijs is en dat hij er daarvandaan ook voor 

kan zorgen dat zij er ook zullen komen. Dit leidt tot een verheerlijking van oorlog, het 

martelaarschap en de dood. Jonge knullen die zichzelf met een bomgordel in een Joods 

restaurant opblazen, worden ‘martelaar-zoekers’ genoemd door hun medegelovigen. 

Misdadigers die weten dat ze, als gevolg van hun zonden, nooit door Allah zouden 

worden toegelaten tot het paradijs, geloven dat ze door het indrukken van het 

ontstekingsknopje van hun bomgordel daar toch binnen mogen gaan om er eindeloze 

seks te hebben met ruim zeventig prachtige jonge vrouwen.  

Op YouTube zag ik een triest filmpje van een jonge vent, die zijn leven nog voor zich 

had, in tranen op het moment kort voor zijn opdracht. Fanatiek aangemoedigd door zijn 

‘broeders’ reed hij in zijn met explosieven gevulde pantservoertuig op de vijand af. De 

explosie ‘tot eer van Allah’, die daarna te zien was, bracht niemand in het paradijs. Allah 

is zelf de grote vijand van zijn eigen volgelingen en de beloning die hij heeft te bieden is 

slechts de dood. Hij is niet alleen vijand van zijn volgelingen, maar ook van Jahweh, en 

diens volk, en diens kerk.  

De opmars van de islam 

De islam is aan haar recente opmars begonnen toen Rusland in 1979 Afghanistan 

binnenviel. Het was de tijd van de koude oorlog, en het communistische Rusland was in 

die tijd een serieuze bedreiging voor de wereldvrede. Amerika reageerde op deze inval 

door de mujahedin van wapens te voorzien. Belangrijke wapens die werden gebruikt, 

waren Stinger-raketwerpers die de helikopters van de Russen uitschakelden. Osama bin 

Laden was één van de leiders in die strijd en werd door Amerika van wapens en 

middelen voorzien.  

Toen de Russen zich na tien jaar (1989) terugtrokken was de Arabische wereld in een 

euforie. Ze hadden met de hulp van Allah (en niet van het ‘christelijke’ Amerika, zonder wie ze 

kansloos waren geweest) een wereldmacht verdreven.  

 

Tot dat moment hadden de Arabieren al eeuwen te lijden onder een reeks vernederende 

verliezen. Ze waren eerst door de Turken verslagen, maar dat waren dan nog machtige 

legers en de bezetters hadden hun geloof overgenomen. Nadat Napoleon Egypte had 

ingenomen, en niet veel later Amerika de piratensteden in Noord-Afrika had uitgeroeid 

tijdens de Barbarijse oorlogen, begonnen het christelijke Frankrijk en Engeland al het 
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islamitische grondgebied te bezetten. Toen dit grondgebied later aan de bevolking werd 

teruggegeven, was het voormalige Islamitische rijk langs een liniaal in stukken verdeeld. 

Later waren de verenigde Arabische staten, in hun poging de Joden te vernietigen, door 

deze, in hun ogen, tweederangs burgers vernederd.  

Na het verslaan van de Russen leken de kansen gekeerd. Allah was weer aan hun zijde. 

Na Rusland werden de pijlen op Amerika gericht. Amerika’s invloed in ‘hun’ Midden-

Oosten, die hen had geholpen om de Russen te verslaan, was hun nu een doorn in het 

oog. Tien jaar na het terugtrekken van Rusland uit de regio, boorde dezelfde Bin Laden 

een aantal lijnvliegtuigen in het WTC en het Pentagon. Dit alles heeft een enorme 

impuls gegeven aan het positieve zelfbeeld en de strijdlust van de islamiet.  

Waarom de invloed van Amerika uit het Midden-Oosten moest verdwijnen, had niets te 

maken met de opvatting dat de landen daar wel voor zichzelf zouden kunnen zorgen en 

geen buitenlandse inmenging behoefden. De Saoedische prins Bin Laden had zelf net 

zomin iets te zoeken in Afghanistan als de Russische commando’s. Hij vocht ook niet 

voor de rechten van de burgers van het land. Hij vocht voor Arabische en islamitische 

invloed in de regio. Afghanistan moest niet bevrijd worden van de Russen, en de 

Amerikanen moesten niet wijken omdat ze patriottische vrijheidsstrijders waren. Nee, 

deze strijders rekruteerden mensen van over de hele wereld die geen woord Afghaans 

spraken en ook geen enkele interesse hadden in het land. Zij kwamen strijden, om geen 

andere reden dan om het grondgebied voor de islam te beschermen. Dit land was van 

hun! De Arabieren met hun islam vonden, nu de Turken weg waren, dat zij de oudste 

rechten hadden. 

 

Blind voor de aard van de islamitische wereld, vergeleek het Westen de brallende 

islamitische dictators als kolonel Moammar Mohammed al-Qadhafi in Libië, Saddam 

Hussein in Irak, Bashar al-Assad in Syrië of het regime van president Hosni Moebarak in 

Egypte met de despoten van Afrika en Zuid-Amerika. Het Westen dacht dat – net als 

met Japan was gelukt – democratie zijn werk wel zou doen, als men deze alleenheersers 

zou afzetten. Als het volk mocht kiezen, zou de democratie vanzelf leiden tot een op het 

Westen gelijkend soort leiderschap. Veel jongeren in die landen wilden dit natuurlijk 

graag, maar de islam zit er te diep in het denken van de mensen.  

‘De islam is goed’, denkt de bevolking, dus vrome islamieten verdienen de voorkeur om 

het land te besturen dan seculiere heidenen (op het Westen georiënteerde politici). 

Invloedrijke moslimgeestelijken zijn echter gepokt en gemazeld in het denken van 

Mohammed en dat was een despoot die geen parlement kende. Dit bleek al snel, toen de 

revolutie van Iran (1979) zich ontwikkelde tot een schrikbewind.  

 

Toen op 18 december 2010 de Arabische lente uitbrak, dreigde wat in Iran was gebeurd 

over de breedte van het Midden-Oosten te gebeuren. Het volk koos, voor zover er wat 

te kiezen viel, niet voor ‘gematigde’ (een Westerse kwalificatie) leiders, maar voor ‘echte’ 

goede, vrome moslims.  
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Libië veranderde in een anarchie, in Egypte wist het leger een heerschappij door de 

ayatollahs te voorkomen en het land keerde na het afzetten van de gekozen 

Moslimbroederschap, weer terug naar een militaire staat.  

Assad zat in een andere positie en kreeg het in Syrië niet voor elkaar om de milities te 

overwinnen. Of hem nu wel of niet veel valt te verwijten, is moeilijk te zeggen. In de 

media ontstaat een zeer negatief beeld van Assad. Een voor IS uit het land gevluchte 

archeoloog die ik erover sprak, vertelde dat het volk in Syrië zelf niet zo negatief over 

de man was.  

Het gevolg van falende staten als Syrië en Irak is, dat groepen als Al Qaida, Islamitische 

Staat en talloze ‘gematigde’ vrijheidslegers en extremistische groepen stromen van 

vluchtelingen in gang zetten. De Arabische leiders uit de landen eromheen weten als 

geen ander, wat voor politieke en maatschappelijke onrust dit teweeg kan brengen als 

die mensen binnen hun grenzen komen wonen en houden die grenzen daarom gesloten. 

Turkije ziet, als islamitisch land, graag meer islamitische invloed in Europa en hoopt 

openlijk op een herstel van de oude Turkse invloed in de regio. De president van Turkije 

(Erdogan) loodste de voor het oorlogsgeweld gevluchte mensen naar Europa en de rest 

van het Westen. Of hij dit doet omdat hij van de kans gebruikmaakt om Europa onder 

druk te zetten, om de invloed van de islam wereldwijd toe te laten nemen, om het 

Midden-Oosten te ontwrichten of om van ze af te zijn, is niet duidelijk. Duidelijk is wel 

dat de islamitische wereld haar eigen mensen niet wil hebben. Saoedi-Arabië houdt 

voor hen zijn grenzen gesloten, maar stelt wel geld beschikbaar om moskeeën voor ze te 

bouwen in Europa. Duidelijk is dat erop ingezet wordt dat die mensen niet meer 

teruggaan, als er weer vrede zou komen. Het Westen waar de christelijke waarden nog 

niet zo ver zijn geërodeerd als het persoonlijk geloof, ziet alleen maar zielige mensen en 

haalt ze grootmoedig binnen en geeft ze voor onbepaalde tijd een huis, 

ziektekostenverzekering en uitkering.  

 

Wat dit over de mensen zegt die over Europa uitwaaieren, is moeilijk te bepalen. Aan de 

ene kant zijn er veel moslims die zien wat de gruwelijke gevolgen zijn van de islam en 

er niets meer mee te maken willen hebben. Er komen dan ook veel moslims tot geloof in 

Jezus. 37 Er is echter geen meerderheid nodig in deze cultuur om de grootste invloed te 

hebben. Deze komt vaak bij kleine fanatieke groepjes vandaan die weten hoe ze 

bomgordels moeten maken en hoe ze geweren erg overtuigend kunnen laten klinken. 

Net als het Westen geloven veel islamieten dat de wreedheden en de eindeloze strijd 

niet aan de islam liggen. Als je de leiders van de verschillende milities en groepen in de 

media hoort, lijken zij ervan overtuigd dat als zij, hun familie of hun stam, eenmaal de 

leiding krijgen, het wel goed komt. Zij willen niets anders dan het kalifaat wereldwijd 

uitbreiden. Als dat ideaal is bereikt, dan zal er volgens hen vrede op de aarde zijn.  

Een iets andere ontwikkeling van de islam zien we ook in Rusland. Showers schrijft 

hierover: 
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De huidige trent geeft aan dat Rusland, tenzij er in de nabije toekomst veranderingen 

optreden, binnen enkele tientallen jaren een islamitische meerderheidsstaat zal zijn. De 

Russen krijgen niet genoeg kinderen om de Russische populatie in hun geboorteland in 

stand te houden. Veel jonge Russische vrouwen willen geen kinderen. En de meesten 

die dat wel willen, houden het bij één kind. (…) In tegenstelling daarmee hebben bijna 

alle moslimechtparen in Rusland drie tot vijf kinderen. Het gevolg is dat in Rusland de 

moslimbevolking tussen 40 en 50 procent is toegenomen. In 1991 waren er 300 

moskeeën in het land, in 2006 ongeveer 8.000 en er wordt geschat dat het er eind 2015 

zo’n 25.000 zullen zijn. 38  

De wereldwijde invloed van de islam wordt snel groter, niet alleen in het Midden-

Oosten, maar ook in Rusland, Amerika en Europa. Nu al zijn er ‘no-go’-gebieden in 

Parijs, Londen en Zweden voor ‘heidenen’ (oorspronkelijke bewoners), waar een vrouw, 

moslima of niet, moet voldoen aan een ‘dresscode’.  

Het is niet ondenkbaar dat jonge mannen of zelfs kinderen, met PTSS (posttraumatisch 

stresssyndroom) als gevolg van betrokkenheid bij onthoofdingen en groepsverkrachtingen, 

en meegekomen IS-veteranen in die moslimbuurten voor veel problemen kunnen 

zorgen. In die wijken is het voor de overheid ook moeilijk om Al Qaida-cellen op te 

sporen. Uit de Gazastrook komen filmpjes van fanatieke geestelijken die met messen en 

bomgordels op de kansel hun publiek staan toe te gillen dat zij de heidenen en vooral de 

Joden daarmee wel eens wat zullen laten beleven. Zij weten wel raad met ‘gematigde’ 

moslims. Dat zijn in hun ogen lafaards en zelfs vijanden van de leer, die best 

(mond)dood gemaakt kunnen worden. Zo is het ook gegaan in Palestina en Libanon, 

wat heeft geleid tot burgeroorlog en extremisme zonder weerga. 

Het is nu nog moeilijk te zeggen hoe de zaken zich in het Westen gaan ontwikkelen, 

maar het is niet ondenkbaar dat dit enorm uit de hand zal gaan lopen, met vele doden 

en maatschappelijke spanningen, polarisatie en onveiligheid, veroorzaakt door radicale 

jongeren, zoals dit nu al in het Midden-Oosten gebeurt.  

Economische tuchtiging door Jezus 

Een andere manier waarop Jezus ons kan tuchtigen, is financieel. Mozes houdt het volk 

Israël voor: 

1En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam 

bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de 

HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. 2En al 

deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, 

uw God, gehoorzaam bent: 3Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op 

het veld. 4Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de 

vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. 5Gezegend 

zal zijn uw korf en uw baktrog. 6Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn 

bij uw weggaan. 7De HEERE zal geven dat uw vijanden die u aanvallen, door u verslagen 

worden; over één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over zeven wegen zullen zij 

voor u wegvluchten. 8De HEERE zal de zegen over u gebieden in uw schuren en in alles 
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wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. 
(Deuteronomium 28 :1-8) 

Als Gods volk gehoorzaam is aan al Zijn geboden, dan zal het goed gaan met het volk. Er 

zal overvloed zijn in elk opzicht.  

Als het volk daarentegen niet Gods geboden gehoorzaamt, zal het tegenovergestelde 

gebeuren. 

15Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam 

bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te 

houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen: 16Vervloekt 

zult u zijn in de stad en vervloekt zult u zijn op het veld. 17Vervloekt zal zijn uw korf en 

uw baktrog. 18Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw land, de 

dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. 19Vervloekt zult u zijn bij uw thuis 

komen, en vervloekt zult u zijn bij uw weggaan. 20De HEERE zal vloek, verwarring en 

verderf onder u zenden, in alles wat u ter hand neemt en doet, totdat u weggevaagd 

wordt en u al spoedig omkomt vanwege uw slechte daden, waarmee u Mij verlaten hebt. 
(Deuteronomium 28 :15-20) 

Vrede en economische voorspoed is een gevolg van Gods zegen. 

1Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de 

HERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. 2Het is voor u tevergeefs, dat 

gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet; Hij geeft het immers zijn beminden 

in de slaap. (Psalm 127:1-2) 

Als Jezus zegt dat Hij het gebied dat vroeger het christelijke Westen was, zal tuchtigen, 

dan zou dat wel eens grote economische gevolgen kunnen hebben. Vrijwel alle landen 

van het Westen hebben astronomische staatsschulden en een vergrijzende bevolking. 

Schulden zijn voor iedereen een groot gevaar, ook voor economieën, landen en 

regeringen. De economie is een raderwerk dat makkelijk kan vastlopen. Als de 

verouderde bevolking van het Westen en Rusland wordt geconfronteerd met een 

generatie die niet van plan is om voor haar te zorgen, in een in elkaar stortende 

economie, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. 

Zijn dit de ontwikkelingen waarop Jezus doelt als Hij zegt dat Hij het eens christelijke 

Westen zal tuchtigen? Zal Jezus de Westerse landen overleveren aan hun 

oorspronkelijke vijanden in een economische rampspoed? Het is nog niet te zeggen, 

maar de ontwikkelingen passen wel in de geschetste, op handen zijnde grote 

Verdrukking.  

 

Zoals eerder gesteld, zijn de profetieën van de zeven gemeenten van een heel ander 

soort dan de rest van de Openbaring. Paulus beschrijft dat de tegenstander zich verheft 

boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van 

God gaat zitten en zichzelf als God voordoet (2 Thessalonicenzen 2:4). Micha zegt: ‘Uit Sion 

zal de wet uitgaan.’ Bij dat soort teksten is nog een voorstelling te maken. Maar als Jezus 
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tegen Thyatira zegt dat Hij ‘haar kinderen een dood zal laten sterven’, is het voor de 

generatie van Johannes onmogelijk te begrijpen dat dat een profetie zou kunnen zijn 

over de pestepidemieën in de Middeleeuwen. Iets vergelijkbaars geldt hier. De tijd is 

nog niet gekomen dat Jezus de kerk van Laodicea tuchtigt. Het is dan ook niet te 

begrijpen hoe Jezus dat zal gaan doen. Wel zal de kerk die achterblijft, na de opname 

van de gemeente, zich hervormen, ook al zal ze niet meer horen bij  de bruid van het 

Lam (Christus). Het Evangelie van verzoening zal in de grote Verdrukking de wereld 

overgaan en uit elk volk en elke familie zullen mensen voor de troon gaan staan en God 

aanbidden. 

Ik sta aan de deur en klop (vers 20) 

20Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik 

bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.  

Jezus geeft de gemeente geen geopende deur. De kerk heeft zich binnen verscholen en 

de deur dicht gedaan. Zelfs Jezus staat buiten. Dit is het ergste wat er kan gebeuren met 

een kerk. Uit Ezechiël (8:6) blijkt dat zonden de oorzaak zijn dat God zijn tempel niet 

meer binnen kan. Deze gemeente heeft het Jezus zelfs onmogelijk gemaakt te blijven 

door zaken binnen te halen die Hij niet kan verdragen. Toch is Jezus niet helemaal 

vertrokken. Hij staat nog aan de deur. Het is nog mogelijk dat het goed komt, als we de 

deur openen en de maaltijd bereiden om deze samen met Hem te houden. 

De zakenlunch heeft al een oude traditie. Genesis (26:28-31, 31:46-54) beschrijft dat het al 

in het Midden-Oosten gebruikelijk was om bij een verbondssluiting een maaltijd te 

nuttigen. Jezus wil opnieuw met een maaltijd zijn verbond met de gemeente sluiten. Dat 

Jezus hier deze woorden gebruikt kan er ook op wijzen dat het oordeel voor de deur 

staat.  

8. Wie overwint (vers 21) 

21Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen 

heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 22Wie oren heeft, laat hij horen wat 

de Geest tegen de gemeenten zegt. 

Er zijn in Laodicea gelukkig ook nog velen die wel trouw zijn. Wie van hen overwint, 

zal met Jezus zitten op de troon, zegt Hij. Net als bij Filadelfia komt er ook na deze 

gemeente geen periode meer om naar uit te zien. Aan hen die overwinnen zal geen 

macht of verborgen manna gegeven worden om vol te houden. Zij zullen ook geen 

morgenster krijgen. Zij zullen met Jezus zitten op een troon. Dat zitten op die troon is 

vanaf hier iets wat spoedig zal plaatsvinden. Gods troon wordt vijf verzen verder 

beschreven, als Johannes is opgenomen in de hemel. 
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Zoals de vorige brieven sluit ook deze brief af met de zin ‘Wie een oor heeft, laat hij 

horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt’ (vers 22). Dat in elke brief het meervoud 

‘gemeenten’ wordt gebruikt, duidt erop dat de boodschappen niet slechts aan de lokale 

gemeente is gericht, maar aan alle. De Openbaring is gericht aan de kerk van elke tijd en 

elke plaats. Elke tijd heeft zijn Efeze, zijn Smyrna, zijn Sardis, enzovoort gehad. Die 

zeven gemeenten waren er in het jaar negentig, toen Johannes de profetie kreeg, maar 

ook in de donkerste dagen, toen de wrede en perverse Borgia-pausen hun schrikbewind 

voerden vanuit het Vaticaan. Ook toen waren er mensen die trouw bleven in de 

verdrukking, zoals Smyrna. Tijdens de grootste expansies van Filadelfia waren er binnen 

de opwekkingsbeweging ‘Laodiceanen’ die er lauw onder bleven, en gedurende de tijd 

van de reformatie waren er ‘Smyrna-christenen’ die werden gedood om hun geloof. 

Toch kenmerkt elk van de zeven gemeenten die hier staan, ook één van de zeven fasen 

van de kerk. Vanwege de unieke boodschap van deze brieven is het goed om ze keer op 

keer te lezen en te luisteren naar wat de Geest tegen de gemeenten heeft te zeggen. 

  



230 

 

Deel II  

Gods troon in de hemel (Openbaring  4 – 5) 

Nadat Johannes de profetie over de gemeenten heeft ontvangen, wordt hij opgeroepen 

naar Gods troon in de hemel te komen die hij hier beschrijft.  

Bij de roeping van Johannes, lazen we in Openbaring 1, zei Jezus (De Zoon des Mensen) 

tegen hem dat hij moest schrijven wat hij ‘heeft gezien’, ‘wat is’ en wat ‘hierna zal 

gebeuren’. We zijn nu aangekomen bij dit laatste. Dat wat hierna moet gebeuren gaat 

over de grote Verdrukking welke wordt gestuurd vanaf Gods troon. We zullen in dit 

gedeelte uitgebreid stil staan bij deze troon. 

 

Zoals de troon van een koning in een paleis staat, zo staat die van een god in zijn tempel. 

Tegen de gemeente van Pergamus zei Jezus dat de troon van satan in haar stad stond. Er 

stonden veel meer tempels in Pergamus. Tempels waren te vinden in alle steden, dorpen 

en langs vele wegen. De tempel en dus de troon van de God van Israël stond op slechts 

één plaats op aarde: Die was in Jeruzalem.  

In de komende twee hoofdstukken wordt beschreven welke attributen Johannes bij 

Gods troon zag en we zullen stil staan bij wat de betekenis ervan is.  

Hoewel de tempel te Jeruzalem Gods troon weerspiegelde, realiseerde koning Salomo 

zich al, toen hij de tempel had gebouwd, dat deze eigenlijk niet kon voldoen aan de 

functie waarvoor hij was gemaakt, ook al waren voor het gebouw kosten noch moeite 

gespaard. Toen de tempel klaar was, zei hij:  

27Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, 

kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb! (1 Koningen 8:27)  

Jesaja schreef over Gods troon:  

1Zo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten. 

Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen. (Jesaja 66:1)  

God past nergens in, niet in een tempel, niet in de hemel en zelfs niet in het enorme 

heelal. Hij omspant alles wat bestaat. Als Johannes het hier echt over een troon zou 

hebben die God waardig is, dan zou hij hem niet helemaal kunnen zien, omdat de hemel 

die troon niet kan bevatten.  

Dit ‘paleis’ of deze troon die Johannes hier ziet, is niet de woonplaats of het 

regeringscentrum van God, in de betekenis die mensen aan deze woorden zouden 

geven.  

Johannes beschrijft niet alleen Gods heiligdom, maar ook alles wat nodig was en is om 

daar als mens te kunnen komen. De troon geeft zicht op Wie God is, en wat Zijn relatie 

tot de schepping is. Hier wordt duidelijk wat de cherubs zijn, wat engelen doen, wat de 

positie van de gemeente (de mens) is. De schepsels boven en onder de aarde worden 

beschreven en van elke groep wordt duidelijk wat haar positie is ten opzichte van God. 
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Dit alles wordt, zoals zo vaak in de Bijbel, in een paar opmerkelijk korte teksten 

beschreven.  

Openbaring 4 

De troon van God 
1Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als 

van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien 

wat hierna moet geschieden. 2En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond 

een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. 3En Hij Die daar zat, zag eruit als de 

stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een 

smaragd. 4En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de 

vierentwintig oudsten zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun 

hoofd. 5En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er 

stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van 

God. 6En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en 

om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. 7En het eerste 

dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht 

als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. 8En de vier dieren 

hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden 

geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, 

Die was, Die is, en Die komt! 9En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank 

brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, 10wierpen de 

vierentwintig oudsten zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft 

in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: 11U bent het 

waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle 

dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.  

Ook al kon de aarde God niet bevatten, zoals Salomo zei, toch had God de tempel in 

Jeruzalem verkoren als zijn woonplaats. Wat Johannes ziet, zijn engelen, cherubs en 

mensen rond de troon. Het blijkt uit dit alles dat God mensen voor een speciaal doel 

heeft geschapen. Hij wil wonen tussen de mensen, met de mensen en zelfs in de 

mensen. Dat is geen verdienste van de mens, maar Gods idee daarover. Over dat wonen 

in de mens zei Jezus tegen de Joden:  

19Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen.’ (Johannes 2:19) 

De Joden denken dat Jezus het heeft over de tempel in Jeruzalem en zeggen daarop 

tegen Hem: 

20Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten 

herrijzen? (Johannes 2:20) 

Zij begrijpen niet wat Jezus zegt en dachten dat Hij het over dat gebouw had: 
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21Maar Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. (Johannes 2:21) 

Het lichaam van Jezus was de plaats waar God woonde. In Jezus’ lichaam woonde Gods 

Geest. Dat was Zijn tempel. Jezus zou zijn lichaam, Gods tempel, nadat de Joden die aan 

het kruis hadden afgebroken, in drie dagen weer laten herrijzen. 

Dat God in iemand kan wonen, geldt niet alleen voor Jezus. Toen met het pinksterfeest 

de Heilige Geest werd uitgestort in de harten van de discipelen, woonde dezelfde Geest 

van God ook in de discipelen. Dit komt tot uiting in de brieven van Paulus. Hij 

benadrukt dat de gemeente niet moet zondigen met hun lichaam, want, zo stelt hij:  

16Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? (1 Korintiërs. 

3:16)  

Gods Geest wil niet ver weg wonen in de hemel en ook niet in een stenen gebouw, al is 

dat nog zo dichtbij. Hij wil wonen in het hart van de mens.  

Toch gaat het bij de beschrijving hier in de Openbaring niet om het hart van de mens of 

zelfs dat van Jezus. Er zijn geen cherubs, engelen of kandelaren met vurige fakkels in 

het hart van de mens. Dit beeld spreekt over de troon van God als heerser te midden van 

de schepping.  

Waar staat Gods troon? 

Gods troon stond in Israël  

In het Oude Testament woonde God te midden van zijn volk Israël. Of liever, het volk 

mocht wonen op de plek waar God woonde. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt  

hierover: 

11Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: nooit zullen zij in Mijn rust ingaan! (Hebreeën 

3:11)  

De mens mag komen wonen waar Gods rust is. Nooit zal het volk, dat in de woestijn 

maar bleef protesteren tegen God, daar binnengaan. Waar was die plaats van Gods rust? 

Het is duidelijk dat die de plaats van Gods rust in het land Israël was. Dat was de plaats 

waar het volk naar onderweg was. Toch was niet heel Israël die plaats.  

Gods troon stond in Jeruzalem 

Als de tijd vordert, blijkt die plaats Jeruzalem te zijn.  

Koning David schrijft: 

13Want de Here heeft Sion verkoren. Hij heeft het Zich ter woning begeerd: Dit is mijn 

rustplaats voor immer. 14Hier zal Ik wonen, want haar heb ik begeerd. (Psalm 132:13-14) 

God heeft in het land Israël de stad Jeruzalem (Sion) zich ter woning begeerd. Die stad is 

Gods rustplaats. Die stad is Zijn woning voor altijd. Dat God daar altijd zal wonen, gaat 
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zelfs terug in de tijd. God heeft hier altijd gewoond. In mijn boek De Hof van Eden ligt 
onder de tempel in Jeruzalem, wordt duidelijk dat op de grond waar nu Jeruzalem ligt, 

ooit het paradijs lag en dat het land Eden van toen, nu Israël is. God heeft deze plaats 

vanaf het begin verkoren. 39 

Jeruzalem is de hoofdstad van Gods land, waar Zijn volk woont en waarvan Hij wil dat 

er Zijn paleis, de tempel, zal staan. Het is de plaats waar, buiten de hof, het eerste offer 

werd gebracht voor Adam en Eva en waar, buiten de stad, het laatste offer werd 

gebracht voor de zonden van alle mensen. Het is de plaats waar God woont, aanbeden 

wil worden en als koning Zijn volk leidt.  

Als het volk bij de profeet Samuël komt om voor zich een koning te vragen, dan is dat in 

feite een staatsgreep en zeer kwetsend voor God. God zegt dan: 

7Hoor naar de stem van het volk in alles, wat zij tot u zeggen zullen; want zij hebben u 

niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn. (1 

Samuël 8:7)  

Toch bleef God, ondanks deze ontwikkeling, verbonden met Zijn volk. Hij mocht dan 

niet meer hun Leider zijn, Hij bleef wel hun God.  

Tempel versus tabernakel 

Over de tempel in Jeruzalem staan in de Bijbel dat God bouwinstructies voor de tempel 

aan David gaf (1Kron 28:19). De tekst van dit geschrift is niet opgenomen in de Bijbel. 

Er zijn tussen de tempel en tabernakel duidelijke overeenkomst. Zo was de indeling in 

de voorhof, het heiligdom en het heiligste deel hetzelfde. De ark van het verbond, de 

zevenarmige kandelaar, de tafel met toonbroden, het altaar en het wasvat werden van 

de tabernakel naar de tempel overgebracht. De offers zouden voortaan in de tempel 

worden gebracht. De tempel in Jeruzalem was de voortzetting van de tabernakel uit de 

woestijn.  

Over de indeling en bouw van de tabernakel is veel bekend. God heeft tot in de details 

beschreven hoe die moest worden gebouwd en ingericht. Mozes krijgt in Exodus van 

God de opdracht de tabernakel te bouwen…  

…overeenkomstig het voorbeeld dat Ik u heb laten zien op de berg. (Exodus 25:40, 26:30 

en Hebreeën 8:5)  

God heeft Mozes op de berg dus een voorbeeld laten zien van hoe de tabernakel eruit 

moest zien. Of Mozes wist dat dit voorbeeld een afbeelding was van Gods troon, vertelt 

de Bijbel niet. Het lijkt vanzelfsprekend dat Mozes dit wel wist. De schrijver van de 

Hebreeënbrief wist later ook dat de betekenis van de tabernakel niet moest worden 

gezocht in het gebouwtje in de woestijn, maar in het volmaakte beeld in de hemel, waar 

de aardse tabernakel een maquette van was. Het zou daarom vreemd zijn als Mozes dit 

niet zou hebben geweten. De schrijver van de Hebreeënbrief spreekt over de tabernakel 

als een voorbeeld oftewel een afschaduwing van de ware of hemelse tabernakel 

(Hebreeën 8:1-2, 9:9).  
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De tabernakel was een afspiegeling van Gods troon 

Niet alleen de aardse tabernakel was een afspiegeling van de hemelse troon; de hele 

Thora, de wet van Mozes, waarin de tabernakel wordt beschreven, was dat. Al de zaken 

die daarin worden beschreven waren een afspiegeling van het hemelse: van Jezus 

Christus. Paulus schrijft hierover:  

16Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een 

feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten.  

Dit waren zaken waarvan het merendeel werd geregeld in de Thora. Daarvan zegt 

Paulus: 

17Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van 

Christus. (Kolossenzen 2:16-17) 

De Thora met daarin de offers, de feesten, de regels over eten en drinken enzovoort was 

een afschaduwing van Christus. Ook de aardse tabernakel was dat. Alles in de 

tabernakel was een afschaduwing van het hemelse lichaam, Christus.  

Hier in Openbaring 4 en 5, maar ook in het verdere verloop van de Openbaring, wordt 

op verschillende plaatsen het ‘origineel’ beschreven, waarvan de tabernakel, om het met 

de woorden van Paulus te zeggen, op aarde een schaduw was.  

In de volgende hoofdstukken zal blijken dat wat Johannes beschrijft, kan worden 

begrepen vanuit deze ‘schaduw’, de aardse tabernakel. Om deze overeenkomst te 

kunnen zien is het zinvol om de belangrijkste gegevens en de maten van de tabernakel 

bij de hand te hebben. De maateenheid die wordt gebruikt voor de tabernakel was een 

‘ammah’. Een ammah is ruwweg een halve meter, dus gelijk aan een el.  

De tabernakel omschreven 

De voorhof 

De tabernakel had van de buitenkant gezien een witte omheining. De wand bestond uit 

op palen gespannen witlinnen kleden. De ruimte daarbinnen werd de voorhof genoemd. 

Mozes omschrijft de voorhof als volgt: 

9U moet ook de voorhof van de tabernakel maken. Aan de zuidzijde, in zuidelijke 

richting, moeten kleden voor de voorhof van dubbeldraads fijn linnen komen; de lengte 

van die ene zijde is honderd el. (Exodus 27:9)  

12In de breedte van de voorhof, aan de westzijde, moeten kleden komen van vijftig el. 
(Exodus 27:12)  

De omvang van de tabernakel (de voorhof) was dus honderd bij vijftig el. Dit was zo’n 

vijftig meter lang en vijfentwintig meter breed, een zeer bescheiden afmeting voor de 

‘tuin’ waarin het paleis van de God die hemel en aarde heeft geschapen, moest komen.  
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Brandofferaltaar 

Als de priester de tabernakel binnenkwam, kwam hij als eerste bij het bandofferaltaar. 

Over dit brandofferaltaar staat in Exodus: 

1Vervolgens maakte hij het brandofferaltaar van acaciahout; vijf el was zijn lengte, vijf el 

was zijn breedte – het was dus vierkant – en drie el zijn hoogte. (Exodus 38:1) 

Het wasvat 

Na het brandofferaltaar kwam de priester bij het wasvat. Hierover schrijft Mozes:  

18U moet vervolgens een koperen wasvat maken, met een bijbehorend koperen voetstuk, 

voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van ontmoeting en het altaar, en 

er water in doen. (Exodus 30:18)  

Tent der samenkomst 

Wanneer de priester verder liep vanaf de ingang van de tabernakel, dan kwam hij bij de 

‘tent van ontmoeting’ of de ‘tent der samenkomst’, zoals deze in oudere vertalingen 

wordt genoemd. Deze tent bestond uit een, van boven gezien, u-vormig frame met 

haakse hoeken. Dit was samengesteld uit achtenveertig met goud overtrokken houten 

planken:  

16De lengte van een plank moet tien el zijn, en anderhalve el de breedte van elke plank. 

(…) 29Vervolgens moet u de planken met goud overtrekken en de ringen daarvan – als 

houders voor de dwarsbalken – van goud maken; ook moet u de dwarsbalken met goud 

overtrekken. (Exodus 26:16,29)  

Over dat frame waren van links naar rechts (noord naar zuid) tentkleden gespannen. Deze 

waren in verschillende kleuren. De rechthoekige ruimte die zo was ontstaan, was door 

een gordijn (het voorhangsel) in twee verschillende ruimten gedeeld. Het voorste gedeelte 

was rechthoekig. Dit werd het heilige genoemd.  

Het heiligste deel van de tent 

Het gordijn dat de ruimte in tweeën deelde, hing niet in het midden, maar zo dat de 

achterste ruimte (het heilige der heiligen) even breed als lang als hoog was.  

De ark 

In die achterste ruimte stond de ark. Over de ark staat geschreven:  

Ook moeten zij een ark van acaciahout maken; zijn lengte moet tweeënhalve el zijn, zijn 

breedte anderhalve el en zijn hoogte anderhalve el. 11Gij zult die overtrekken met louter 

goud; van binnen en van buiten zult gij die overtrekken en er rondom een gouden 

omlijsting op maken.  
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De ark was een houten kist dat van binnen en buiten overtrokken was met goud. 

12Gij zult er vier gouden ringen voor gieten en die bevestigen aan de vier voetstukken en 

wel twee ringen aan de ene zijwand en twee ringen aan de andere zijwand.  

Om de ark te dragen was er aan elke hoek een gouden ring gemaakt, waarin 

draagstokken waren gestoken. Zo konden de priesters het vervoeren: 

13Gij zult draagstokken van acaciahout maken en die met goud overtrekken. 14Gij zult de 

draagstokken steken in de ringen aan de zijwanden van de ark, om daarmee de ark te 

dragen. 15De draagstokken zullen in de ringen van de ark blijven, zij zullen er niet uit 

verwijderd worden. 

In de ark werd de ‘Getuigenis’ gelegd. Dit waren de twee stenen tafels met daarop de 

Tien Geboden.  

16In de ark zult gij de Getuigenis leggen, die Ik u geven zal.  

Op het de met goud overtrokken houten ark lag een massief gouden deksel. Dit was het 

verzoendeksel: 

21Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen en in de ark zult gij de getuigenis 

leggen, die Ik u geven zal. (Exodus 25:10)  

De materialen en afmetingen van het verzoendeksel waren als volgt: 

6Vervolgens maakte hij een verzoendeksel van zuiver goud. Zijn lengte was tweeënhalve 

el en zijn breedte anderhalve el. (Exodus 37:6) 

Op dit massief gouden verzoendeksel stonden twee gouden cherubs: 

18En gij zult twee cherubs van goud maken, van gedreven werk zult gij ze maken, aan de 

beide einden van het verzoendeksel. 19Maak een cherub aan het ene einde en een cherub 

aan het andere einde; uit een stuk met het verzoendeksel zult gij de cherubs op zijn 

beide einden maken. 20De cherubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven, 

met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander 

gericht; naar het verzoendeksel zullen de aangezichten der cherubs gericht zijn. 

Verder stond er niets in het heilige der heiligen. In de achterste tent mocht alleen de 

hogepriester komen.  

Het heilige 

In de voorste tent mochten ook de gewone priesters komen. Deze ruimte werd het 

heilige genoemd. Daar stonden meer attributen.  

De tafel met toonbroden 

In het heilige stond aan de rechterkant (het noorden) de tafel met toonbroden: 
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Daarna maakte hij de tafel van acaciahout; zijn lengte was twee el, zijn breedte één el en 

zijn hoogte anderhalve el. 11En hij overtrok hem met zuiver goud en maakte er een 

gouden rand omheen. (Exodus 37:10-11)  

Reukofferaltaar 

Recht in het midden, voor het voorhangsel dat tussen het heilige en het heiligste was 

gehangen, stond het reukofferaltaar. Over het reukofferaltaar staat in Exodus: 

Vervolgens maakte hij het reukofferaltaar van acaciahout. Zijn lengte was een el, zijn 

breedte was een el – het was dus vierkant – en zijn hoogte twee el. De bijbehorende 

horens vormden er één geheel mee. 26Hij overtrok het met zuiver goud, zijn bovenkant, 

zijn wanden rondom, en zijn horens; en hij maakte er een gouden rand omheen. (Exodus 

37:25-26)  

Zevenarmige kandelaar 

Aan de linkerkant van de tent der samenkomst stond de zevenarmige kandelaar (de 

menora).  

Halve en hele maten 

Alle maten in de tabernakel zijn hele ellen, maar de ark en de tafel met toonbroden 

bestonden ook uit halve ellen. De planken zijn ook anderhalve el breed, maar die 

vormen samen weer een ruimte die wel uit hele ellen bestaat.  

Deze gegevens zijn van belang om hoofdstuk 4 en 5 en sommige vermeldingen elders in 

de Openbaring beter te kunnen begrijpen.  

De deur in de hemel (vers 1) 
Hierna zag Johannes een geopende deur in de hemel. En de eerste stem die hij als een 

bazuin met hem had horen spreken, zei tegen hem: ‘Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten 

zien wat hierna moet geschieden.’ Johannes krijgt dus de opdracht om van de aarde 

omhoog te komen. Hij verlaat de aarde om voor Gods troon in de hemel te komen.  

Als dan de tabernakel het beeld is van Gods troon, waar is dan in de tabernakel iets dat 

op een deur lijkt?  

De deur in de tabernakel 

In het eerste hoofdstuk zei Jezus tegen Johannes dat hij moest schrijven: ‘dat wat hij had 

gezien’, maar ook ‘wat is en wat daarna moet gebeuren’. (Openbaring 1:19). Bij het 

bespreken van deze tekst blijkt dat dit ook symbolisch gezien kan worden als de opname 

van de gemeente naar de hemel.  

Johannes had Jezus gezien en de profetie over de kerk gedicteerd gekregen. De tijd van 

de kerk op aarde is nu voorbij. Johannes moet nu schrijven wat na de gemeente zal gaan 
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gebeuren. Johannes ziet daartoe een deur in de hemel en hij wordt opgeroepen om daar 

naartoe te komen.  

Als de hemelse tabernakel een deur heeft die toegang verleent tot Gods troon, en de 

aardse tabernakel een zinnebeeld is van de hemelse, dan moet die deur ook zichtbaar 

zijn in de aardse tabernakel.  

De tabernakel was een rechthoekig terrein, met de ingang naar het oosten. De ingang 

tot het terrein werd gevormd door een gordijn dat was geweven in de kleuren wit, 

roodpurper, blauwpurper en scharlaken. Dit gordijn hing aan dezelfde soort palen als 

die waar de witte kleden van de omheining aan hingen. Alleen de hogepriester mocht 

de hele weg gaan vanaf de ingang van de tabernakel tot in het heiligste van het 

heiligdom. Om daar te kunnen komen moest hij allerlei rituelen verrichten die te 

maken hadden met zijn heiliging en die hem in staat stelden om toegang te verkrijgen 

tot de troon van God in de tabernakel.  

Tijdens zijn gang naar het heiligste van het heiligdom liep de hogepriester vanuit het 

oosten door de ingang rechtdoor naar de tent der samenkomst die in de achterste helft 

van de voorhof stond. Om daar binnen te komen ging hij, na de deur in de voorhof, 

door een vergelijkbare deur in de vorm van een gordijn, die toegang verleende tot die 

tent. Als hij dan verder ging, dan kwam hij bij een derde gordijn-deur, die toegang 

verschafte tot het heiligste deel van de tabernakel, waar de ark stond.  

 

Er waren dus drie gordijnen, drie deuren, die toegang verschaften naar een volgend 

vertrek in de tabernakel. De eerste gordijn-deur verschafte toegang tot de voorhof, de 

tweede tot de tent der samenkomst en de laatste (het voorhangsel) tot het heiligste van het 

heiligdom.  

 

Wat Johannes beschrijft wat hij ziet als hij naar de hemel gaat, is het tegenbeeld van de 

deur in de witte omheining van de tabernakel. Johannes komt dus als het ware in de hof 

waar God troont/woont. 

De troon (vers 2) 

2En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op 

de troon zat Iemand. 3En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius 

Het eerste wat Johannes ziet als hij door de deur komt in Gods nabijheid, is een troon 

waarop iemand zit die hij beschrijft alsof deze van jaspis en sardius was.  

Al was de tabernakel het tegenbeeld van Gods troon, die Johannes hier ziet, toch is dat 

wat hij hier beschrijft daaraan niet helemaal gelijk. Als de Israëlieten door de eerste deur 

van de tabernakel gingen, zagen ze de tent der samenkomst, het altaar en het wasvat, 

maar verder niets van wat Johannes hier beschrijft. Verschillende zaken die Johannes 

hier ziet, waren voor de Joden in de tabernakel voor het oog verborgen, omdat deze 
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allemaal in de tent der samenkomst stonden, en daar aan het oog waren onttrokken 

door de dekkleden en de verticale planken. 

Wat was de troon in tabernakel? 

Wat stond in de aardse tabernakel dat door Johannes wordt gezien in de hemel?  

Johannes beschrijft in hoofdstuk 8 het altaar dat in de voorhof stond. Hij beschrijft ook 

iets dat op het wasvat lijkt. In de tent der samenkomst stonden verder de kandelaar, het 

reukofferaltaar en de tafel met toonbroden. Al deze zaken waren wel heilig en hadden 

hun eigen functie, maar waren niet Gods troon. Gods troon was in de tabernakel 

weerspiegeld in het verzoendeksel. Dit verzoendeksel lag op de ark van het verbond. De 

ark had zo bleek, de vorm van een kist. Op de ark lag deze deksel van goud. Op dat 

deksel stonden twee cherubs. Dit deksel wordt in het Nederlands ‘het verzoendeksel’ 

genoemd. In het Hebreeuws hete die deksel ‘kapporeth’, wat van ‘kaphar’ komt, dat 

bedekken, reinigen, zuiveren, goedmaken, verzoenen betekent.  

De schrijver van de Hebreeënbrief, die veel spreekt over Christus in relatie tot de 

tabernakel en het hemelse heiligdom, gebruikt in het Grieks het woord hilasterion voor 

het verzoendeksel. Dit wordt door de Engelse King James Version vertaald met mercy 

seat: 

“17And thou shalt make a mercy seat of pure gold: two cubits and a half shall be the 

length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof.” (Exodus 25:17 / KJV) 

Nu valt er taalkundig wel wat af te dingen op ‘genadetroon’ als vertaling voor 

hilasterion. Inhoudelijk is daar echter wel wat voor te zeggen. De schrijver van de 

Hebreeënbrief, die spreekt over de geestelijke betekenis van het ingaan tot Gods troon 

in de tabernakel, stelt het zo: 

16Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij 

barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden te 

bekwamer tijd. (Hebreeën 4:16) 

Dat het verzoendeksel de troon van Gods genade was, beschrijft ook Samuël: 

4Toen zond het volk boden naar Silo, en men bracht vandaar de verbondsark van de 

HEERE van de legermachten, Die tussen de cherubs troont. (1 Samuël 4:4) 

Het leger bracht met de ark God in de strijd. God, zo wisten de Israëlieten, troonde 

tussen de cherubs en op het verzoendeksel. Dat het verzoendeksel Gods troon was, 

blijkt ook uit de relatie die God met die plaats had. Ook toen het volk uit Egypte vertrok 

en de tabernakel nog niet bestond, trok God al aan de spits van het volk mee:  

21De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hen de weg te wijzen, en 

’s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden 

trekken. (Exodus 13:21)  
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Het volk Israël kwam na omzwervingen bij de berg Sinaï, waar ze de Thora en 

instructies voor de bouw van de tabernakel ontvingen. Toen de tabernakel gereed was 

om in gebruik genomen te worden, gebeurde er iets met de wolk- en vuurkolom: 

34Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE 

vervulde de tabernakel. (Exodus 40:34) 

De wolk- en vuurkolom daalde neer in de tabernakel. God nam Zijn plaats in in de 

tabernakel. Vanaf die plaats bestuurde Hij Zijn volk. Vandaar gaf Hij zijn instructies, 

bijvoorbeeld over wanneer het volk verder moest trekken:  

36Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op tijdens 

al hun tochten. (Exodus 40:36) 

In Numeri staat daarover: 

18Op het bevel van de HEERE braken de Israëlieten op, en op het bevel van de HEERE 

sloegen zij hun kamp op. Alle dagen waarop de wolk op de tabernakel bleef rusten, 

bleven zij in hun kamp. (Numeri 9:18)  

Als de Koning van het volk, spreekt God op die plaats met Mozes, Zijn ‘secretaris’: 

22Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee 

cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik met u spreken over 

alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal. (Exodus 25:22) 

Het volk brak zijn kamp op als de wolkkolom zich van de tabernakel verhief, en volgde 

God die in deze kolom voor het volk uitging. God was de koning van het volk en zoals 

dat gebruikelijk was en is, moest het volk met eerbied en respect omgaan met de koning. 

De plaats waar God woonde, was heilig. Niet alle Israëlieten mochten daar zomaar 

komen:  

2De HEERE dan zei tegen Mozes: Spreek tot uw broeder Aäron, dat hij niet te allen tijde 

ga in het heilige, binnen de voorhang, voor het verzoendeksel, dat op de ark is, opdat hij 

niet sterft; want Ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. (Leviticus 16:2) 

Dat dit deksel op de ark, deze ‘hilasterion’, met ‘genadetroon’ kan worden vertaald, 

blijkt uit al deze zaken. Het wordt ook onderstreept doordat de hogepriester één keer 

per jaar, op de Grote Verzoendag, Gods genade zocht door het bloed van een jonge stier 

op deze plaats te sprenkelen, juist op deze plaats.  

Iemand op de troon (vers 2) 

Jaspis en sardius 

De persoon die Johannes ziet, die op de troon zit, ziet eruit als de stenen jaspis en 

sardius. Jaspis is het bouwmateriaal waar de muur van het nieuw Jeruzalem van is 
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gemaakt (Openbaring 21:12). Dit wordt daar beschreven als een kristalheldere steen. 

Sardius kwam ook terug in de naam van de gemeente Sardis.  

Sardius komt van het Griekse ‘sardinos’. Dit was een kostbare steen waarvan er twee 

soorten waren. De oudst bekende, de ‘carneool’, was bekend om zijn vleeskleur en de 

latere ‘sard’ is een dieprode, half doorschijnende steen 40.  

 

‘Hij die op de troon zat’ is dus dieprood en helder wit gekleurd. Anders dan wanneer 

licht op een gekleurd oppervlak weerkaatst, zijn de kleuren die Johannes hier ziet, 

lichtgevende kleuren. Het licht van de kleur komt van binnenuit. De twee kleuren zijn 

bij de tabernakel te vinden in de wolk- (wit) en vuurkolom (rood) die voor het volk 

uitging en die bij het gereedkomen van de tabernakel op het verzoendeksel neerdaalde.  

De vierentwintig oudsten (vers 4) 
Rondom de troon ziet Johannes vierentwintig tronen waarop vierentwintig oudsten 

zitten. Deze tronen zijn te vinden in de tent der samenkomst.  

De basis van het heiligdom 

De basis van deze tent was een frame dat werd gevormd door achtenveertig 

rechtopstaande houten planken van acaciahout, die met goud overtrokken waren. Deze 

planken waren elk anderhalve el breed. Ze stonden rechtop naast elkaar en vormden zo 

drie wanden. Eén lange zijde was naar het noorden gericht en bestond uit twintig 

planken, de korte naar het westen bestond uit zes planken en de andere lange zijde naar 

het zuiden bestond weer uit twintig planken. Naar het oosten toe stond er links en 

rechts slechts één plank op de hoeken; de rest was open. Samen waren dit achtenveertig 

planken. Deze waren met inwendige pennen en uitwendige stangen/planken aan elkaar 

bevestigd en stonden elk op twee blokken van massief zilver.  

Hout met metaal 

Op een aantal plaatsen in de tabernakel komen voorwerpen van hout voor die met 

metaal overtrokken zijn. Dit met goud overtrekken van hout was geen techniek om 

kosten te besparen. Er werden duizenden kilo’s aan goud en zilver in de tabernakel 

verwerkt. Het met metaal overtrokken hout werd onder meer gebruikt voor het 

brandofferaltaar. Dit altaar was van acaciahout gemaakt en met koper overtrokken. Het 

reukwerkaltaar was ook van hout, maar overtrokken met goud, wat ook zo was bij de 

ark, de tafel met toonbroden en de planken van het frame van de tent. Dit materiaal 

heeft een betekenis.  

 

Acacia  

De acacia heeft veel lange doorns. Van acacia's die in een groep staan, zijn de takken 

gewoonlijk zo ineengestrengeld dat ze een ondoordringbaar struweel vormen. De acacia 
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kan zo'n zes tot acht meter hoog worden, maar blijft vaak ook struikvormig. Het is, 

gezien het belang van deze boom-struik voor de tabernakel, niet ondenkbaar dat God 

Mozes riep vanuit een brandende acacia. 

Dit soort bomen en struiken zijn een beeld van de vervloekte aarde. God zei tegen 

Adam: 

17En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom 

gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om 

uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, 18en doornen en 

distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; (Genesis 3:17-18) 

Bekend is ook dat Jezus een kroon van deze vervloekte aarde droeg: 

2En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op Zijn hoofd, en zij 

deden Hem een purperen bovenkleed om. (Johannes 19:2) 

Ook hier is het zeer goed mogelijk dat de takken van de kroon die Jezus opgezet kreeg, 

van de acacia waren.  

 

Hout 

Bomen worden op verschillende plaatsen in de Bijbel als een symbool gezien voor de 

mens. De gelovige wordt in de Bijbel op verschillende plaatsen weergegeven als de 

boom die groeit aan het levende water. Psalm 1 spreekt daar bijvoorbeeld over. Daar 

wordt de gelovige beschreven als een boom die is geplant aan het water. Dit beeld komt 

later terug als Johannes in het nieuw Jeruzalem de levensbomen ziet groeien aan de 

stroom die uit de troon van God komt .  

 

Koper  

Koper wijst op kracht en oordeel. Dit komt onder andere terug bij de voeten van Jezus 

in Openbaring 1, die werden beschreven als koper, gloeiend in een oven.  

 

Goud  

Goud is een kostbaar edelmetaal en wijst op God.  

Als deze materialen worden gecombineerd, dan is de ark gemaakt van het hout van de 

vervloekte aarde (en de mens), bekleed met goud (God). De ark symboliseert zo de 

goddelijke mens Jezus. Het reukofferaltaar en de tafel met toonbroden spreekt op 

dezelfde manier over Hem. Het verzoendeksel (de troon) is van massief goud en spreekt 

niet van Jezus als mens, maar alleen van zijn goddelijkheid. 

De rechtopstaande, met goud overtrokken houten planken spreken van de mensen. 

Hierover zegt Paulus:  

Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. (Galaten 3:27) 
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Dit hout dat doornen voortbracht, was overtrokken (‘bekleed’) met het goud van God. 

Die achtenveertig planken waren een symbool van zondige mensen die gerechtvaardigd 

(bekleed) zijn door (met) Christus.  

De fundamenten van het heiligdom 

Deze planken stonden op zilveren fundamenten. Dit zilver was geen zilver uit de 

voorraad. Het was verzameld uit de volkstelling. Hierover staat in Exodus: 

11Verder sprak de HEERE tot Mozes: 12Wanneer u het aantal Israëlieten opneemt, 

volgens hun tellingen, dan moet ieder bij hun telling aan de HEERE een losgeld geven 

voor zijn leven, opdat er bij hun telling geen plaag over hen komt. (…) 14Al wie bij de 

getelden gaat behoren, van twintig jaar oud en daarboven, moet het hefoffer voor de 

HEERE geven. 15De rijke mag niet meer en de arme niet minder geven dan een halve 

sikkel, als u het hefoffer voor de HEERE geeft om voor uw leven verzoening te doen. 16U 
moet het geld ter verzoening van de Israëlieten nemen en het bestemmen voor de dienst 
van de tent van ontmoeting. Het moet een herinnering voor de Israëlieten zijn voor het 

aangezicht van de HEERE, om voor uw leven verzoening te doen. (Exodus 30:11-16) 

Alle volwassen mannen, arm of rijk, moesten hetzelfde betalen. Dit was een losgeld voor 

hun leven. Dit geld moest worden gebruikt voor de tent van ontmoeting oftewel de tent 

der samenkomst. Er wordt specifiek aangegeven waar dit zilver voor moest worden 

gebruikt: 

25Het zilver van de getelden der vergadering was honderd talenten en duizend 

zevenhonderd en vijfenzeventig sikkels naar de heilige sikkel: 26een beka per hoofd, dat 

is een halve sikkel, naar de heilige sikkel, voor ieder die tot de getelden ging behoren, 

van twintig jaar oud en daarboven, ten getale van zeshonderdendrieduizend vijfhonderd 

en vijftig man. 27Honderd talenten zilver dienden om de voetstukken van het heiligdom 
en van het voorhangsel te gieten, honderd voetstukken, naar de honderd talenten, een 
talent voor een voetstuk. (Exodus 38:25-27) 

Honderd talenten is drieduizend kilo dat werd gebruikt als fundament voor de 

achtenveertig planken. Elke plank had als fundament twee voetstukken. Uitgaande van 

bijna honderd voetstukken gaat het dus om ca. dertig kilogram per voetstuk.  

De planken en hun fundamenten spreken dus van de mens die is bekleed met Christus, 

die staat op het zilver dat was betaald voor de verlossing. Het acaciahout van deze 

planken wijst dus niet naar Christus, maar naar de mens. Christus zelf staat niet op de 

prijs van de verlossing, maar realiseert deze. 

Over deze constructie van planken waren van noord naar zuid, haaks over de lange 

kant, de kleden van de tent gespannen. De tent die zo ontstond, had een gordijn dat als 

deur functioneerde en een zelfde gordijn (het voorhangsel) dat de ruimte in tweeën 

deelde.  
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Een tent uit twee delen 

De tent der samenkomst was één tent die uit twee delen bestond. Deze twee delen 

werden gezien als twee verschillende tenten.  

De schrijver van de Hebreeënbrief schrijft daarover:  

8Daarmee gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar het heiligdom nog niet 

openlag, zolang de eerste tent (heiligdom) nog bestond. (Hebreeën 9:8)  

Deze tekst staat in de verleden tijd. De eerste tent bestond op het moment van het 

schrijven van de Hebreeënbrief niet meer. Toen Jezus stierf, scheurde het voorhangsel. 

Dit was het gordijn dat de tent in tweeën deelde. Toen het voorhangsel scheurde, 

verdween de functie van die eerste tent. De Heilige Geest gaf daarmee aan dat de weg 

naar de tweede tent, het heilige der heiligen, vanaf dat moment open lag voor de 

priester : de gelovige. Over dit priesterschap van de gelovige schrijft Petrus: 

9Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een 

volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van 

Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. (1 Petrus 2:9)  

Johannes zegt daar eerder in de inleiding op de Openbaring over: 

Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij 

de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen. (Openbaring 1:6) 

De priester deed dienst in de tabernakel. Hij bracht offers en reukwerk aan God. De 

offers waren gaven aan God en het reukwerk stond voor de gebeden. Dit alles is nu niet 

meer nodig.  

Elke gelovige mag nu zelf zijn gaven en gebeden aanbieden aan God. Zij mogen nu, als 

priester van het nieuwe verbond, komen op de plaats waar de priester in het Oude 

Testament niet komen mocht. De weg naar het heiligdom lag door het werk van Jezus 

voor de (gewone) gelovige open. Hiermee had de voorste tent haar functie verloren.  

Eén tent verdwijnt 

Dit verdwijnen van deze voorste tent betekent dat er van de achtenveertig planken nog 

vierentwintig overbleven. Dit aantal komt overeen met het aantal tronen dat Johannes 

rondom de grote troon van God ziet staan.  

Na het sterven van Jezus stonden dus vierentwintig planken rondom de ark, waarop 

Gods troon lag. Deze planken waren het symbool van mensen die met God (Christus) zijn 

bekleed en staan op het zilveren fundament van de verlossing.  

Wie waren deze vierentwintig verlosten rondom de troon? 
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Vierentwintig vertegenwoordigers 
Er waren in de oudtestamentische priesterdienst vierentwintig priestergroepen. Deze 

vertegenwoordigden om de beurt het volk in de tabernakel. Zestien van deze groepen 

kwamen uit de families van de zonen van Eleazar en acht uit de families van de zonen 

van Itamar, beiden zonen van Aäron, die de hogepriester was (1 Kroningen 24-25).  

Zoals de vertegenwoordiger van deze vierentwintig groepen het volk Israël voor God 

vertegenwoordigde, zo vertegenwoordigen de vierentwintig oudsten uit de Openbaring 

de nieuwtestamentische priesterorde: de gemeente voor God.  

In de Openbaring (hoofdstuk 5) ziet Johannes dat deze oudsten elk een wierookvat 

hebben. Het wierrookvat was een onderdeel van de uitrusting van de priesters. Dit 

attribuut maakt duidelijk dat de oudsten die Johannes ziet, priesters zijn.  

Rondom de ark, die Gods troon weerspiegelde, stonden dus vierentwintig met goud 

(God) overtrokken houten (mens) planken die op het zilver van de verzoening stonden en 

samen Gods tent vormden. Rondom de hemelse troon stonden vierentwintig tronen met 

vierentwintig oudsten (priesters-pilaren) die de basis zijn van Gods hemelse tabernakel. 

De regenboog (vers 3) 
Johannes ziet een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd. 

Was er iets in de tabernakel dat deed denken aan deze regenboog? 

In de tabernakel fungeerden de met goud overtrokken houten planken als frame van de 

tent. Over dit frame waren van noord naar zuid over de lange kant van de tent kleden 

gespannen (Exodus 26). Het waren meerdere lagen van verschillende kleden met elk een 

andere structuur en kleur. De einden van deze ‘regenboog’ van kleden raakten aan 

weerszijden van de tabernakel de grond. De kleur van de regenboog die Johannes ziet, 

heeft maar één kleur: smaragd. Smaragd is een edelsteen met een frisgroene kleur. 

Bliksemstralen, stemmen en donderslagen (vers 5) 
Johannes beschrijft hoe uit de troon bliksemstralen, donderslagen en stemmen kwamen. 

Deze zaken waren ook bij de verbondssluiting in de woestijn op de Sinaï aanwezig. 

Hierover staat in Exodus: 

16En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg 

donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, 

zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. (…) 18De berg Sinaï was geheel in rook 

gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook 

van een oven, en heel de berg beefde hevig. (Exodus 19:10-18)  

God openbaarde zich op deze manier, toen Hij Israël de Tien Geboden gaf. Het volk 

moest ervan doordrongen zijn dat Gods wet werkelijk van Hem kwam. Het volk moest 

weten dat Mozes niet zelf maar wat had verzonnen om daarna te claimen dat hij dit van 
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een engel had ontvangen. God had Mozes Zelf aangesteld als bemiddelaar. Daarom 

gebeurde ook het volgende:  

19Als Mozes sprak antwoordde God hem in de donder. (Exodus 19:19) 

Als God spreekt, verstaat Mozes wel wat Hij zegt, maar het volk kan dit niet 

onderscheiden. Zij horen niets anders dan donderen.  

Over dit spreken vroeg God aan Job:  

9Hebt u een arm zoals God? En kunt u, zoals Hij, met uw stem donderen? (Job 40:9) 

Dit verschijnsel, dat Gods stem als de donder klinkt, wordt ook beschreven als Jezus zijn 

dood voorzet. Hij roept dan zijn Vader aan:  

28Vader, verheerlijk uw naam! 

Dan klinkt er een stem uit de hemel die zegt:  

28En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw verheerlijken. (Johannes 12:28).  

Dit verstonden de omstanders echter niet. Zij hoorden alleen het donderen: 

29Toen zeide het volk, dat daarbij stond en toehoorde: Het dondert. Anderen zeiden: Een 

engel sprak met Hem. 30Jezus antwoordde en zeide: Deze stem is niet om Mijnentwil 

geschied, maar om uwentwil. (Johannes 12:28-30) 

Het donderen, bliksemen en de stemmen die Johannes hier bij de troon waarneemt, zijn 

tekenen dat God spreekt vanaf zijn troon. Het wordt hier iets anders beschreven dan in 

Exodus, waar ook wordt gesproken over de bazuin. De bazuin was een instrument dat 

opriep om op te letten. 

De fakkels (vers 5) 
Er stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van 

God. In de tabernakel zijn de zeven fakkels tamelijk eenvoudig te vinden.  

Waar waren de zeven fakkels te vinden in de tabernakel? 

In de tabernakel stond de zevenarmige kandelaar, de menora, aan de zuidkant. Deze 

kandelaar maakt duidelijk wat de betekenis van de zeven vurige fakkels is. Ze toont dat 

deze zeven geesten geen zeven verschillende goden zijn, die samen met de drie-eenheid 

een negenvoudige godenraad vormen, maar zeven kenmerken van de Geest van de drie-

enige God.  

De kandelaar was gemaakt uit één stuk van één talent (dertig kilo) goud (Exodus 25:31, 39). 

Deze kandelaar was in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ringen die aan de ark zaten, niet 

van gegoten metaal, wat veel eenvoudiger om te maken zou zijn geweest, maar van 

‘gedreven’ goud. Dat wil zeggen dat ze met een hamer in model was geslagen.  
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Omdat de gouden kandelaar van God sprak, was het ook belangrijk dat ze uit één stuk 

was gemaakt. Een uit verschillende onderdelen gemonteerde kandelaar zou Gods 

eenheid niet tot uitdrukking brengen. In het maken van deze kandelaar is ook het lijden 

van Jezus te zien. Het geweld van vele slagen heeft Hem gevormd tot licht van de 

wereld (Johannes 8:12).  

Omdat mensen lijden in hun leven op aarde, heeft Hij dat ook doorgemaakt. Meer nog 

dan enig mens, heeft Hij de zonden van de wereld op zijn lichaam gevoeld. Hierdoor 

kreeg Hij zijn uiteindelijke volmaaktheid. Zoals de Hebreeënbrief het schrijft:  

10Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om 

veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden 

zou heiligen. (Hebreeën 2:10) 

De armen waarop de zeven vlammen brandden, kwamen uit één schacht en uit één en 

hetzelfde stuk goud. Dit onderstreept dat de kandelaar één God symboliseert. In Exodus 

(25:38) staat dat de lampen van de kandelaar zo moesten worden opgesteld dat het licht 

naar voren viel. Zo viel een belangrijk deel van het directe licht van de vlammen op de 

kandelaar zelf. Het vuur verlichtte behalve de kandelaar ook alle andere voorwerpen in 

de tabernakel. Deze voorwerpen waren ook een symbool van Jezus. 

De brandstof voor het vuur in de tabernakel 

De brandstof voor de lampen was olie van ‘gestoten’ olijven (Exodus 27:20-21). Olie is een 

symbool van de Heilige Geest. Het was Calvijn die herontdekte dat olie werd gebruikt 

om koningen, priesters en profeten te zalven (Samuël 16:13). Dit werd gedaan om 

duidelijk te maken dat ze hun taak niet alléén konden, maar ook niet alleen hóéfden te 

doen. Christus betekent ‘gezalfde’. De met olie gezalfden van het Oude Testament 

waren personen met een functie die verwees naar Christus: de toekomstige Koning, 

Priester en Profeet. Hij was de ware Gezalfde met de Heilige Geest. Dit wordt nog 

verder uitgewerkt in hoofdstuk 11, waar het gaat over de twee getuigen. 

Waar kwam het vuur in de tabernakel vandaan? 

Het vuur dat op de zevenarmige kandelaar brandde en de zeven geesten van God 

symboliseerde, sprak van God Zelf. Dit vuur was niet door mensen gemaakt. Na de 

inwijding van de tabernakel, toen alles klaarstond en het offer op het altaar lag, ging 

er… 

24... een vuur uit van het aangezicht van de HEERE, en verteerde het brandoffer en de 

vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het 

gezicht ter aarde (Leviticus 9:24) 

Het was Gods vuur dat uit de hemel neergedaalde om het brandofferaltaar aan te steken. 

Datzelfde vuur brandde ook op de kandelaar. Ondanks dat het dus zeven vlammen 

waren, was het één vuur dat brandde op een kandelaar die uit één stuk was gedreven. 
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De zeven vlammen ontvingen hun brandstof uit dezelfde olie. Dit maakt iets duidelijk 

van de manier waarop de zeven vurige fakkels als de zeven Geesten van God kunnen 

worden begrepen. Ze zijn hetzelfde vuur dat voortkomt uit dezelfde God en geven elk 

vanuit een andere positie licht/zicht op Jezus (de kandelaar) die de zeven lampen/geesten 

draagt.  

Vuur en de Geest 

Zoals bij het in gebruik nemen van de tabernakel, Gods vuur uit de hemel neerdaalde op 

het altaar, zo daalde tijdens de pinksterdag het vuur van de Heilige Geest neer op de 

volgelingen van Jezus. Hierover schrijft Lukas: 

1En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 
2En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat 

vervulde heel het huis waar zij zaten.  

3En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder 

van hen. 4En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in 

andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. (Handelingen 2:1-4) 

Met het oog op de zeven vlammen (Geesten van God) die de kandelaar (Jezus) verlichtten, 

heeft Jezus gezegd: 

12Wanneer Hij komt, de Geest van de Waarheid, zal Hij jullie de weg wijzen naar de 

volle waarheid. (…) Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar (…) Hij zal Mij verheerlijken. 
(Johannes 16:12-15) 

De Heilige Geest zou niet komen om op Zichzelf of op de Vader, maar om op Christus te 

wijzen. Hij is het die de zeven Geesten draagt en door de zeven geesten wordt verlicht. 

In het volgende hoofdstuk van de Openbaring komen deze zeven geesten van God weer 

aan de orde, als er wordt gesproken over het Lam met zeven ogen en zeven horens. Van 

deze zeven ogen en horens wordt ook gezegd dat ze de zeven Geesten van God zijn. 

Hier toont de kandelaar het vuur van God in de zeven Geesten, in Openbaring 5 tonen 

de horens en ogen Gods kracht en inzicht.  

De glazen zee (vers 6) 
Vóór de troon ziet Johannes een glazen zee, als van kristal. Deze zee is geen grote 

watermassa. De troon die Johannes hier ziet, staat niet aan de kust. Dit zou een 

probleem zijn voor de vele miljoenen engelen die straks worden beschreven, waarvan 

wordt gezegd dat ze rondom de troon staan. Een dergelijke zee is ook niet in 

overeenstemming te brengen met het beeld van de tabernakel. De tabernakel stond te 

midden van het volk in de woestijn en niet aan de kust. 

De zee wordt beschreven als van glas of kristal. Dit betekent niet dat deze zee een 

massief glazen blok glas is. Later wordt in Openbaring 15 een glazen zee beschreven die 

met vuur is vermengd  
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Waar komt de zee voor in de tabernakel? 

Deze zee is, net als de zeven fakkels, niet moeilijk te vinden in de tabernakel. Als de 

priester door de ingang de voorhof van de tabernakel binnenkwam, dan deed hij eerst 

dienst bij het brandoffer en op zijn weg naar de tent der samenkomst kwam hij 

vervolgens bij het wasvat. Het wasvat was groot. Ze werd om die reden zelfs letterlijk de 

‘Zee’ genoemd (2 Kronieken 4:15). Het was niet de bedoeling dat de hogepriester zomaar 

het heilige der heiligen inliep. Voor alle priesters gold dat ze eerst ritueel gereinigd 

moesten worden om in de tabernakel te mogen werken. Bij deze reiniging speelde het 

wasvat een rol. 

Er waren twee soorten reiniging. De eerste had betrekking op de inwijding en het werk 

van de priester. Hiervoor werd op het koperen altaar dat in de voorhof stond, een offer 

gebracht. Door dat offer werd de priester geheiligd en gereinigd voor zijn dienst in de 

tabernakel (Leviticus 8). Deze wijding op het altaar gebeurde één maal in het leven van de 

priester. Toch was het niet mogelijk voor de priester om rein en heilig te blijven.  

Omdat het verboden was om zondig en vuil in Gods tegenwoordigheid te komen, was 

het van belang dat hij weer offerde voor zijn zonden en zijn lichaam reinigde met water 

uit het wasvat.  

Dit ritueel bij het wasvat was dus niet om de priester in te wijden, maar om hem telkens 

te reinigen. Hierin is het beeld te zien van hoe gelovigen door Christus worden 

geheiligd en gereinigd. Dit heiligen gebeurt één keer, door het offer van Christus. Als ze 

daarna toch zondigen, dan moeten ze zich van die zonden laten reinigen. Dit laatste is 

geen onderdeel van de inwijding. 

Het wasvat in de tabernakel was niet gemaakt van gewoon koper, dat het volk in 

voorraad had:  

Vervolgens maakte hij het koperen wasvat met het bijbehorende koperen voetstuk uit de 

spiegels van de dienstdoende vrouwen, die dienst deden bij de ingang van de tent van 

ontmoeting. (Exodus 38:8) 

Het wasvat was gemaakt van koper dat aanvankelijk was gebruikt om spiegels van te 

maken. Omdat ze nog geen spiegels van glas konden maken, werden deze gemaakt van 

gepoetst koper. Het wasvat was dus één grote spiegel. Op het moment dat de priester 

van het altaar in de voorhof naar de tent van de samenkomst liep, zag hij zich gespiegeld 

in dit wasvat. Hij kon dan onderweg naar zijn werk zien of alles schoon was.  

Deze spiegel is een symbool van Gods Woord. Jakobus schrijft hierover:  

23Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man 

die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt. 24want hij heeft zichzelf 

bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. (Jakobus 1:23-24)  

Het Woord houdt de gelovigen een spiegel voor die tot actie moet leiden, zeg Jakobus. 

Maar het bijzondere van het wasvat was dat dit de priester niet alleen toonde hoe hij 

eruitzag, maar hem ook voorzag van water om zich te reinigen, als dat nodig was.  



250 

 

Water is in de woestijn echter een probleem. Wat er aan zon te veel is, is er aan water te 

kort. Dit gebrek was ook de aanleiding tot veel gemopper door de Joodse reizigers 

onderweg naar het beloofde land. Als het volk in Refidim bijna in opstand komt tegen 

Mozes, geeft God hem de opdracht om op een rots te slaan (Exodus 17:6). Deze rots was 

het symbool van Christus, leert de Bijbel later: 

1En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de 

wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, 2en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de 

wolk en in de zee, 3en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, 4en allen 

dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke 

rots, die hen volgde; en die rots was Christus. (1 Korintiërs 10:1-4) 

Het was Christus Zelf die het volk in de woestijn voorzag van water. Ander water dan 

dat uit de rots had het volk niet. Dat water uit de rots, uit Christus, is het symbool van 

Gods woord. Jezus zegt hierover bijvoorbeeld tegen zijn discipelen:  

3U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. (Johannes 15:3)  

Paulus onderstreept dat beeld, als hij schrijft:  

25Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en 

Zich voor haar heeft overgegeven, 26opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen 

met het waterbad door het Woord. (Efeze 5:25-26)  

Het wasvat toont het Woord van God dat uit Christus voortkomt. De gemeente is 

gereinigd door het waterbad van Gods Woord. Zowel het water als het wasvat waren 

een symbool van Gods Woord. God spreekt vooral tot ons door de Bijbel. De Bijbel 

wordt daarom ook Gods Woord genoemd. De Bijbel houdt de lezer Gods spiegel voor, 

waarin hij kan zien hoe het er met hem voor staat. De Bijbel toont tevens hoe 

onreinheden kunnen worden gereinigd.  

Het wasvat dat in de tempel stond, werd ook de zee genoemd. Zo staat er over Salomo, 

toen hij de tempel bouwde: 

23Verder maakte hij de gegoten zee; tien el van zijn ene rand tot zijn andere rand, 

helemaal rond en vijf el in zijn hoogte: een meetlint van dertig el kon hem rondom 

omspannen. (1 Koningen 7:23) 

Deze ‘zee van glas’, zoals die hier in de Openbaring wordt beschreven, moet er net zo 

uit hebben gezien als het koperen wasvat. Het verschil zal zijn geweest dat het bassin 

waarin het water zat, niet van koper maar van glas was. Het koperen wasvat 

weerspiegelde de priester als deze naar Gods troon ging. Deze glazen zee weerspiegelt 

niets. Dit hoeft ook niet, omdat de priesters (gelovigen) hier volkomen heilig en rein zijn. 

Wie erin kijkt, ziet slechts Gods Woord, Zijn Wezen. De glazen zee spreekt van de 

reinheid van hen die erin kijken. De mens die eenmaal voor Gods troon nadert, is 

helemaal rein. De Hebreeënbrief leert het zo:  



251 

 

19Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door 

het bloed van Jezus, 20langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd, 

(…) 22laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het 

geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met 

rein water. (Hebreeën 10:19-22) 

Hier ziet Johannes een glazen zee, helder en aan kristal gelijk. Dit water is niet om te 

reinigen, maar om te drinken. Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw, die Hij spreekt 

bij de waterput: 

10Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, 

u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. (Johannes 

4:10)  

Jezus geeft levend water. Dit is het water in de glazen zee. Dit water staat de gelovigen 

ter beschikking. Johannes sluit er zijn tekst van de Openbaring mee af: 

17En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat 

hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. 
(Openbaringen 22:17)  

Jezus zegt over dit levende water: 

38Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien. (Johannes 7:38)  

De vorm van het wasvat 
Ofschoon de zee in de tempel rond was (tien el in diameter en dertig el rond (1 Koningen 7:23)), 

geeft de Bijbel geen informatie over de vorm van het wasvat in de tabernakel. Het lijkt 

aannemelijk dat dit (net als vrijwel alles in de tabernakel) vierkant moet zijn geweest. Een rond 

spiegelend wasvat zou beelden vervormen zoals een lachspiegel.  

De levende wezens (vers 6 - 8) 
In het midden van de troon en om de troon heen beschrijft Johannes vier wezens, vol 

ogen van voren en van achteren. Het eerste leek op een leeuw, het tweede op een rund, 

het derde had het gezicht als van een mens en het vierde leek op een vliegende arend. 

De wezens hadden elk zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen. 

Komen dit soort wezens voor in de tabernakel? 

Verschillende vertalingen noemen deze wezens ‘dieren’. Dit doen ze waarschijnlijk 

omdat de wezens dierlijke kenmerken hebben. Het Griekse woord ‘zooion’ dat hier 

staat, geeft daar ook wel ruimte voor. Het ‘gewone’ Griekse woord voor een (wild) dier is 

thèr of thèrion. De vleugels en de kenmerken van een rund, arend of leeuw doen wel 

dierlijk aan, maar toch is het niet juist om hier van dieren te spreken. Dieren staan in de 
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schepping onder mensen en het kan als uitgesloten worden beschouwd dat dit 

schepselen uit het dierenrijk zijn. Dieren zijn redeloze wezens die niet, zoals deze 

wezens, kunnen spreken. Dit moeten machtige en intelligente wezens zijn, die dicht bij 

God staan. De Voorhoevevertaling kiest met ‘levende wezens’ voor een veilige 

omschrijving. Het Griekse ‘zooion’ is een onzijdig woord dat is afgeleid van het 

werkwoord ‘zaoo’, dat vertaald wordt met ‘leven’ of ‘levendig zijn’.  

Wat voor wezens zijn dit?  

Als deze wezens een soort engelen zijn, zijn het geen gewone engelen. Engelen worden 

doorgaans beschreven met menselijke gestaltes. Toch zal later blijken dat ze op een 

bepaalde manier wel tot de engelenwezens behoren. Het zijn zeker geen mensen. 

Mensen hebben geen vleugelparen en dierenhoofden. De enige schepselen die 

overblijven en die zowel wat hun positie als hun beschrijving in aanmerking komen, 

zijn de cherubs en de serafs. 

Serafs komen één keer in de Bijbel voor in relatie tot de troon. Jesaja beschrijft ze in een 

visioen. Hij schrijft: 

2Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, 

met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. 3De een riep tot de ander: 

Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn 

heerlijkheid! (Jesaja 6:2-3)  

Opvallende overeenkomsten tussen deze serafs en de vier wezens in de Openbaring zijn 

de zes vleugels die ze hebben, en hun plaats vlak bij Gods troon. Toch is dit de enige 

tekst in de Bijbel waar wordt gesproken over serafs. In geen enkele andere tekst komt 

zelfs maar het woord seraf voor. Het woord dat met serafs is vertaald, is ‘saraph’ en dit 

wordt elders meestal vertaald met iets wat meer aan satan dan aan een cherub doet 

denken. De taalkundige afleiding van het woord is onzeker. Men gaat meestal uit van 

een woord dat met ‘brandend’ of ‘vurig serpent’ kan worden vertaald. Zowel de 

Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap als de Statenvertaling vertalen 

saraph op verschillende andere plaatsen in de Bijbel met ‘vurige slangen’. De slangen die 

in de woestijn door God worden gestuurd om het volk te straffen zijn bijvoorbeeld 

saraphs. Maar de saraph in Jesaja (14:29 en 30:6) is een vliegende draak en de slang in de 

hof van Eden is ook een saraph.  

Wat is bekend over cherubs?  

Cherubs worden niet altijd op dezelfde manier gezien en beschreven. Dat blijkt al met 

deze wezens hier bij de troon. De vier wezens zien er elk anders uit. Op de ark in de 

tabernakel staan twee cherubs. De cherubs daar hebben echter maar één vleugelpaar. In 

profetieën van Ezechiël hebben ze zes vleugels. 

Er zijn zesenzestig Bijbelteksten waarin cherubs voorkomen. Dit lijkt veel, maar de 

meeste vermeldingen staan in de beschrijving van de ark in de tabernakel en de tempel 

(bijvoorbeeld Exodus 25-26, 36-37 en Numeri 7) en in twee gedeeltes van de profetieën van 
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Ezechiël (1-3, 9-11, 41). In vrijwel alle gevallen zijn de cherubs beschermende wezens die 

in verband worden gebracht met de aanwezigheid of de troon van God.  

De eerste keer dat er in de Bijbel over een cherub wordt gesproken is als Adam en Eva 

uit de hof van Eden zijn verdreven:  

24Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een 

vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de Boom des levens te 

bewaken. (Genesis 3:24) 

De cherub staat hier in de hof om de boom des levens te bewaken met een vurig zwaard. 

De boom des levens kan worden gezien als een beeld van Christus. Waar bomen een 

symbool zijn van de mens, zoals al bleek bij het hout dat was gebruikt in de tabernakel, 

is de boom des levens een beeld van de Mens waarin leven is. De cherub voorkomt dus 

ongeregelde toegang tot Christus. 

 

Het duurt daarna tot de bouw van de tabernakel, voor er in de Bijbel weer over cherubs 

wordt gesproken. Bij de bouw van de tabernakel worden op het verzoendeksel twee 

gouden cherubs geplaatst:  

20De cherubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met 

hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toe gericht zijn; 

de gezichten van de cherubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. (Exodus 25:20) 

Verder zijn er afbeeldingen van cherubs geweven in de binnenste kleden van de tent 

der samenkomst en in het voorhangsel (Exodus 26:1,31).  
Er staan zeven teksten in de Bijbel die zeggen dat God tussen de cherubs woont. Een 

tekst uit Samuel die we net ook al zagen, zegt: 

4Toen zond het volk boden naar Silo, en men bracht vandaar de verbondsark van de 

HEERE van de legermachten, Die tussen de cherubs troont. (1 Samuël 4:4) 

Er wordt ook geschreven dat God van tussen de cherubs sprak:  

89En wanneer Mozes de tent van ontmoeting binnenging om met Hem te spreken, 

hoorde hij een stem tot hem spreken van boven het verzoendeksel, dat op de ark van de 

getuigenis ligt, van tussen de twee cherubs. Zo sprak Hij tot hem. (Numeri 7:89) 

Koning David, die in Israël ook als profeet wordt erkend, ziet God in de hemel rijden op 

een cherub, zoals een mens een paard berijdt (Psalm 18:10).  

7In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem vanuit 

Zijn paleis, mijn hulpgeroep kwam in Zijn oren. 8Toen daverde en beefde de aarde, de 

fundamenten van de hemel sidderden en daverden, omdat Hij in toorn ontstoken was. 
9Rook steeg op uit Zijn neus en een vuur uit Zijn mond verteerde. Kolen werden 

daardoor aangestoken. 10Hij boog de hemel en daalde neer, een donkere wolk was onder 

Zijn voeten. 11Hij reed op een cherub en vloog, ja, Hij werd gezien op de vleugels van de 

wind. (2 Samuël 22:7-11) 
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Cherubs zijn geen cherubijntjes die als mollige kleuters met vleugels en een boogje 

worden afgebeeld. Ezechiël beschrijft cherubs rond Gods troon als schrikwekkende 

wezens, die er op een vergelijkbare manier uitzien als Johannes ze hier beschrijft:  

10En wat hun voorkomen betreft: zij hadden alle vier een zelfde vorm (…). 12Hun gehele 

lichaam – hun rug, hun handen, hun vleugels – en de raderen waren rondom vol ogen, 

(…). 14Ieder had vier aangezichten. Het eerste gezicht was dat van een cherub en het 

tweede dat van een mens, het derde was het aangezicht van een leeuw, het vierde dat 

van een arend. (Ezechiël 10:10-14) 

De cherubs in Ezechiël lijken net als de cherubs hier in de Openbaring op een leeuw, 

een mens en een arend. Ze zijn in beide beschrijvingen rondom vol ogen en hebben in 

beide gevallen meerdere vleugelparen. Toch zijn er ook verschillen. Ezechiël (10:14) 

beschrijft de cherubs elk met vier gezichten, Johannes beschrijft ze met vier gedaanten; 

Ezechiël spreekt van vier vleugels, terwijl Johannes er zes ziet. Om het nog 

gecompliceerder te maken, beschrijft Ezechiël ze in een eerder visioen met vier 

gezichten, terwijl hij ze in een later visioen ziet met twee gezichten (Ez. 41:19). In de 

beschrijving van Ezechiël hebben de cherubs vier vleugels, terwijl die op de ark worden 

beschreven met twee vleugels.  

 

Een kenmerk van cherubs is dat ze een beschuttende taak hebben ten opzichte van de 

troon. God zegt over de satan dat hij ooit een beschuttende cherub was (Ezechiël 28:14). 

Samenvattend kan op grond van de verschillende omschrijvingen worden gesteld dat 

cherubs een wisselend uiterlijk hebben en worden beschreven met zowel menselijke als 

dierlijke kenmerken. Dit zou erop kunnen wijzen dat een cherub een wezen is met een 

lichaam dat geen vast uiterlijk heeft, maar dat naar gelang de omstandigheden kan 

veranderen. Dit blijkt ook uit het feit dat Johannes hier in dit hoofdstuk, vier wezens 

ziet die, hoewel ze tot dezelfde categorie horen, er toch verschillend uitzien. De ene 

lijkt op een leeuw, de andere op een vliegende arend, enzovoort.  

Zoiets is ook het geval bij Jezus: Hij openbaart zich, ofschoon Hij telkens dezelfde is, in 

verschillende manifestaties, bijvoorbeeld:  

 

• als de ‘Engel Gods’ (Genesis 21:17-19); 

• als de ‘Engel des HEREN’ (zie ook Exodus 3:2), die Mozes verscheen in een 

braamstruik; 

• als ‘Hij die op de troon zit’; 

• als de ‘Leeuw van Juda’ (Openbaring 5:5);  

• als het ‘Lam dat geslacht wordt’ (Jesaja 53:7); 

• als de ‘Oude van dagen’ (Daniël 7:9-22); 

• als de ‘Zoon van de Mensen’ (Openbaring 1:13); 

• als ‘de Ruiter op een paard’ (Openbaring 19:11-16);  
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Wellicht kan hieruit de conclusie worden getrokken dat deze wezens zo dicht bij God 

zelf staan dat hun uitingsvorm kan variëren.  

Twee of vier cherubs 

Er is nog iets met deze levende wezens. Als deze wezens cherubs zijn, hoe kan het dan 

dat er vier zijn en niet, zoals op de ark, twee? De oplossing hiervoor is te vinden in het 

gegeven dat de ark uit halve maten bestond. Deze halve maten vallen op, omdat die in 

de rest van de tabernakel niet voorkomen en zelfs in de hele Thora vrijwel niet. 

Integendeel, uitgaande van de Bijbel lijkt het er eerder op dat God niet van halve maten 

houdt. Zo zegt Jezus: 

38Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende 

maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u 

ook gemeten worden. (Lukas 6:38).  

Toch wordt het meest belangrijke onderdeel van de hele Thora, de ark en de troon van 

God die daarop ligt, in halve maten gemaakt. Van de ark wordt gezegd: 

10Ook moeten zij een ark van acaciahout maken; zijn lengte moet tweeënhalve el zijn, 

zijn breedte anderhalve el en zijn hoogte anderhalve el. (Exodus 25:10)  

Het verzoendeksel dat daar bovenop lag, had dezelfde maten:  

6Vervolgens maakte hij een verzoendeksel van zuiver goud. Zijn lengte was tweeënhalve 

el en zijn breedte anderhalve el. (Exodus 37:6) 

De tafel met toonbroden had alleen in de hoogte een halve maat: 

10Daarna maakte hij de tafel van acaciahout; zijn lengte was twee el, zijn breedte één el 

en zijn hoogte anderhalve el. (Exodus 37:10)  

Het reukofferaltaar was vierkant en bestond uit hele maten: 

25Vervolgens maakte hij het reukofferaltaar van acaciahout. Zijn lengte was een el, zijn 

breedte was een el – het was dus vierkant – en zijn hoogte twee el. De bijbehorende 

horens vormden er één geheel mee. (Exodus 37:25)  

Het brandofferaltaar bestond uit hele maten: 

1Vervolgens maakte hij het brandofferaltaar van acaciahout; vijf el was zijn lengte, vijf el 

was zijn breedte, het was dus vierkant, en drie el zijn hoogte. (Exodus 38:1) 

Worden deze halve maten verdubbeld, dan is de ark even hoog (drie el) als de tafel met 

toonbroden en het brandofferaltaar. Alleen het reukofferaltaar is dan twee el hoog.  
 

Omdat God zegt dat mensen royaal moeten geven, is het opmerkelijk dat Hij een troon 

met halve maten heeft. Dit had een reden. Om de grootheid van zijn troon tot 

uitdrukking te brengen liet Hij slechts de helft van de ark zien. En zelfs toen was de ark 
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zo heilig dat het voor mensen, met uitzondering van de hogepriester, ten zeerste 

verboden was deze aan te raken of erin te kijken. Toen Uzza de ark toch aanraakte, 

stierf hij ter plaatse (2 Samuël 6:1-10).  

Worden de maten van de ark en het verzoendeksel verdubbeld, dan worden deze vijf el 

bij drie el hoog en ook drie el breed. Het aantal cherubs op het verzoendeksel wordt dan 

vier. Hiermee wordt het verschil tussen de twee cherubs op de ark in de tabernakel en 

de vier cherubs die Johannes ziet, verklaard.  

 

Met dit alles wordt het beeld van wat Johannes in de hemel heeft gezien, steeds 

duidelijker. Hij ziet de troon van God met een rechthoekige vorm. De vier cherubs die 

Johannes ziet, staan rondom de troon. Omdat de troon rechthoekig is en niet vierkant, 

staan ze niet in een cirkel. Er staan er twee links en twee rechts. In deze positie 

ontnemen ze niet het zicht op de troon. De cherubs staan ook niet als een soort 

waakhonden met hun rug naar de Baas, God, om deze te beschermen. Ze staan, net als 

op de ark, met hun gezichten naar God toe. Dit klopt ook met de mededeling dat ze zich 

neerwerpen voor het Lam (5:8), als die de boekrol aanneemt uit de hand van ‘Hij die op 

de troon zat’ Het Lam begeeft zich op dat moment in het centrum van de troon. Als de 

cherubs zich zouden neerwerpen terwijl ze met hun rug naar God stonden, dan zouden 

ze niet neervallen voor het Lam, maar voor de vierentwintig oudsten die in de volgende 

ring om de toon staan.  

De vorm van de tabernakel van boven gezien 

Een Bijbelgedeelte dat op een andere manier inzicht geeft in deze vier cherubs staat in 

Numeri 2. Daar staat dat de stam van Levi direct rondom de tabernakel was gelegerd. De 

levieten deden dienst in de tabernakel. Uit deze stam kwam de hogepriester voort, die 

toegang had tot het heiligste van het heiligdom. Daaromheen was de rest van het volk in 

vier groepen van elk drie stammen gelegerd: 

 

• Naar het noorden lagen drie stammen onder de vlag van Dan, met in totaal 157.600 

man.  

• Naar het zuiden lagen drie stammen onder de vlag van Ruben, met 151.450 man.  

• Naar het westen lagen drie stammen onder de vlag van Efraïm, met 108.100 man.  

• Naar het oosten lagen drie stammen onder de vlag van Juda, met 186.400 man.  

 

Volgens de Talmoed stonden op de vlaggen van deze vier groepen: een leeuw (voor de 

stam van Juda), een mens (voor Ruben), een vliegende arend (voor Dan) en een rund (voor 

Efraïm).  

 

Dit tentenkamp van Israël had op deze manier van bovenaf gezien de vorm van een 

kruis, met de tabernakel in het snijvlak. De langste arm van dit kruis richtte zich naar 

het oosten, de kortste naar het westen, en twee ongeveer even lange armen naar het 

noorden en zuiden.  
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In dat beeld is te zien hoe het volk Israël als het ware door het kruis, dat een symbool 

was voor het komende offer van Christus, van het slavenhuis in Egypte naar het 

beloofde land trok. Het kruis verlost van slavernij en brengt gelovigen naar het beloofde 

land: het koninkrijk van God. Ook zijn in de vier vlaggen een voorafschaduwing van de 

cherubs rond de troon te zien. Niemand kon van buiten het volk tot de ark naderen. 

Heel Israël lag ter bescherming om Gods troon gelegerd. 

De cherubs vertonen kenmerken die ook bij Jezus te zien zijn. Zo hebben ze net als het 

Lam meerdere ogen. De vleugels wijzen erop dat God zegt dat Hij Israël op 

arendsvleugels uit Egypte heeft gedragen. De blik van de op het verzoendeksel staande 

cherubs was niet onder het verzoendeksel gericht, waar de wet lag, maar op het 

verzoendeksel. Ze keken niet naar de ‘afspraak’ (het verbond), maar naar de plaats waar 

eens per jaar, op Grote Verzoendag, het bloed ter verzoening werd gesprenkeld. Het 

bloed dat gesprenkeld werd, was noodzakelijk voor vergeving van zonden. Hierover 

staat in de Hebreeënbrief: 

22En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van 

bloed vindt er geen vergeving plaats. (Hebreeën 9:22) 

De cherubs hebben hun blik gericht op de genadetroon om over de eis van verzoening 

te waken en te roepen: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die 

is en die komt.  

Cherubs en engelen 

De cherubs zijn geen aparte ‘soort’ wezens. Ondanks hun opmerkelijke verschijning 

horen ze wel bij de engelen. De duivel was, vóór zijn val, ook een cherub, zo staat er in 

Ezechiël: 

16Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u 

zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, 

beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. (Ezechiël 28:16) 

Verderop in de Openbaring staat iets over een oorlog in de hemel, waarbij de duivel 

wordt genoemd. 

7Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de 

draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. (Openbaring 12:7)  

Michaël is een aartsengel en hij strijdt met zijn engelen tegen de gevallen cherub met 

zijn engelen. Er is dus wel een verband tussen engelen en cherubs.  

De vorm van de ark 

De ark was van hout, rondom overdekt met goud. Het hout van de ark sprak van de 

mens, zagen we eerder (zie ook aantekening bij Openbaring 22:1). Goud is een edelmetaal dat 

niet roest, eeuwig mooi blijft en onafhankelijkheid symboliseert.  
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De ark toonde Jezus als mens, bekleed met God. Daarop rust het massief gouden 

verzoendeksel (de troon). Dit toont dat Gods troon rust op Christus. In de ark lagen de 

Tien Geboden. Jezus draagt Gods troon en Hij bewaart de Tien Geboden in zijn hart. 

Hierop zal in het volgende hoofdstuk verder worden ingegaan. 

Behalve de Tien Geboden lagen er een kruik met manna en de staf van Aäron in de ark. 

Jezus is het hemels brood (manna) dat in de ark werd bewaard, en Hij is de staf van 

Aäron die gebloeid had. Dat wil zeggen: hij is de priester die leven geeft aan dood hout 

(de mens). Hierin komt ook weer de boom des levens tot uitdrukking. 

Zo blijkt dat alles wat in en rond de tabernakel wordt beschreven, rechthoekig of 

kubusvormig is: het brandofferaltaar, het reukofferaltaar en het heiligste gedeelte van 

het heiligdom. Dit heiligste van het heiligdom is, net als het nieuw Jeruzalem, een 

kubus. 

Wat doen deze wezens? (vers 8-11) 

De cherubs hebben geen rust. Ze zeggen dag en nacht: ‘Heilig, heilig, heilig is de Heere 

God, de Almachtige, Die was, Die is en Die komt.’ Telkens als ze dat doen, werpen de 

vierentwintig oudsten zich neer voor Hem, Die op de troon zit.  

Heel veel valt er niet te zeggen over dit beeld. De wezens zijn onderdanig aan God en 

eren Hem. Voortdurend leggen de cherubs de nadruk op Gods almacht, zijn eer, zijn 

heiligheid, zijn eeuwigheid, zijn komst, maar niet op zijn vergevingsgezindheid. Er is 

nooit een moment waarop de gerechtigheid kan rusten. Zoals de cherubs de toegang tot 

de hof van Eden voortdurend beschermden tegen zondaren, zo beschermen zij hier de 

troon van God voortdurend daartegen.  

Uit wat de cherubs zeggen, blijkt ook dat het Jezus is die op de troon zit. Hij is de 

Heilige en de Almachtige God, bleek al in hoofdstuk 1. Hij is het, Die was en Die is en 

Die komt: het is Zijn wederkomst die we verwachten. 

Wat ziet Johannes niet in de hemel? 
In het beeld van de troon van God, dat Johannes ziet, worden de belangrijkste zaken 

genoemd die in de tabernakel stonden, maar niet alles. Er missen ook een aantal zaken, 

zoals: 

 

• Het voorhangsel; 

• De bedekking van de tent; 

• De voorhof;  

• De tafel met toonbroden.  
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Waarom is er geen voorhangsel?  

Dit kwam al aan de orde bij de uitleg van de poorten en de vierentwintig oudsten. De 

verklaring hiervoor was dat het voorhangsel sinds het sterven van Jezus was gescheurd 

(Mattheüs 27:51). Daarmee is ook de functie van het heilige verdween.  

Waarom zijn er geen dekkleden? 

De dekkleden die over de verticale, met goud overtrokken planken (wanden) waren 

gespannen en zo de tent der samenkomst vormden, zijn er niet meer. Deze bedekking, 

die de ark aan het oog onttrok, is ook door Christus weggenomen.  

Deze bedekking had als functie de heerlijkheid van God aan het oog te onttrekken. Dit 

werd duidelijk toen Mozes na de ontmoeting met God op de berg Sinaï terugkeerde. 

Mozes weerspiegelde de heerlijkheid van God zo sterk, dat de Israëlieten dit niet 

konden verdragen. Hij moest daarom zijn gezicht bedekken, staat er in de Bijbel. Deze 

bedekking moest dezelfde heerlijkheid tegenhouden die van de troon van God 

afstraalde. Telkens als Mozes in de tabernakel tot God naderde, straalde zijn aangezicht, 

zo vermeldt Exodus: 

Wanneer de Israëlieten aan het gelaat van Mozes zagen, dat de huid van zijn gelaat 

straalde, deed Mozes de doek weer voor zijn gelaat, totdat hij naar binnen ging, om met 

Hem te spreken. (Exodus 34:35)  

Om de heerlijkheid die van zijn gezicht straalde, te bedekken hield Mozes een doek 

voor zijn gezicht. De tentkleden hadden eenzelfde functie als dit kleed dat Mozes voor 

zijn gezicht hield. Dit bedekken is nu echter niet meer nodig. Hierover schrijft Paulus: 

12Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk, 
13en doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de 

Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat tenietgedaan 

wordt. 14Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde 

bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die 

bedekking wordt tenietgedaan in Christus. 15Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes 

gelezen wordt, een bedekking op hun hart. 16Maar wanneer het zich tot de Heere 

bekeert, wordt de bedekking weggenomen. (2 Korintiërs 3:13-16)  

Deze bedekking is voor de gemeente weggenomen. Deze bedekking had in de 

tabernakel ook alleen een functie voor op aarde. Het is hier in de hemel niet nodig om 

Gods heerlijkheid te bedekken.  

Waarom is er geen voorhof? 

Ook de voorhof, de ruimte die bij de tabernakel door een omheining van fijn linnen en 

bij de tempel door een muur werd afgebakend, is verdwenen. De functie van de voorhof 

was om de (gelovige) niet-Joden af te scheiden van de Joden.  
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Binnen die wand van de tabernakel of die muur van de tempel mochten alleen Joden 

komen (Handelingen 21:29). Paulus maakt duidelijk dat Jezus deze muur tussen Joden en 

niet-joden heeft weggebroken: 

14Want Hij is onze vrede, die de twee een heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding 

maakte, de vijandschap, weggebroken heeft. (Efeze 2:14) 

Ook de gelovigen uit de heidense volken mogen tot God naderen. De voorhof is daarom 

hier in Openbaring niet meer te zien. Voor wie zo ver tot Gods troon is genaderd, is er 

geen onderscheid meer in afkomst.  

Waar is de tafel met de twaalf toonbroden? 

De tafel met de twaalf toonbroden komt in Openbaring 11 aan de orde. Deze tafel was, 

evenals de ark en de planken van de wanden, van hout met goud overtrokken. De tafel 

had een rand van één hand breed die aan de bovenkant uitstak. Op de tafel lagen twaalf 

toonbroden. De tafel sprak, net als de kandelaar, het reukofferaltaar et cetera, ook van 

Christus. De twaalf broden vertegenwoordigden de twaalf stammen van het volk Israël. 

Zo was het volk zo dicht mogelijk bij Gods troon vertegenwoordigd, gedragen op de 

hand van Christus.  

Er zijn een aantal dingen uit de tabernakel die later in de Openbaring worden genoemd. 

Op twee plaatsen (8:3 en 16:7) wordt gesproken over het (brandoffer-) altaar. Het 

reukofferaltaar wordt genoemd (9:13) en er wordt gesproken over reukwerk (8:4). 

Openbaring 5  

De verzegelde boekrol  

Nadat Johannes in het vorige hoofdstuk het ‘decor’ heeft beschreven waartegen zich de 

dingen in de hemel zullen afspelen, gaat hij nu beschrijven wat daar gebeurt.  

Het draait in dit hoofdstuk om een boekrol die ‘Hij die op de troon zit’ in Zijn hand 

heeft. Deze boekrol is het meest centrale onderdeel van de Openbaring. De vraag die 

voor ons hier van  belang is: waarom moet deze worden geopend en waarom kan dit 

alleen worden gedaan door iemand die het waard is? 

1En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, van binnen en 

van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. 2En ik zag een sterke engel, die met 

luide stem uitriep: Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken?  

3Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de 

boekrol kon openen of hem inzien.  

4En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te 

openen, te lezen of in te zien.  
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5En een van de oudsten zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda 

is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven 

zegels te verbreken.  

6En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de 

oudsten stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven 

Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. 7En Het kwam, en heeft de 

boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat.  

8En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig 

oudsten zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol 

reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. 9En zij zongen een nieuw lied en zeiden: 

U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent 

geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. 
10En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als 

koningen regeren over de aarde.  

11En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en 

van de oudsten. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden 

duizendtallen. 12En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om 

de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. 
13En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles 

wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de 

dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. 14En de vier dieren 

zeiden: Amen. En de vierentwintig oudsten wierpen zich neer en aanbaden Hem Die 

leeft in alle eeuwigheid. 

De boekrol zal moeten worden geopend en iedereen wordt in de gelegenheid gesteld 

daartoe een poging te doen. Het is al snel duidelijk dat niemand dit kan, behalve het 

Lam: Christus.  

Waarom deze boekrol zo belangrijk is en waarom alleen het Lam deze kan openen 

zullen we hierna bespreken.  

De eerste vraag die aan de orde komt, is: Wie ziet Johannes hier op de troon zitten?  

Wie is Hij die op de troon zit (vers 1)? 
Het hoeft geen verdere uitleg dat Hij die op de troon zit, God is. In hoofdstuk 1 kwam 

‘Hij Die op de troon zit’ al aan de orde.  

Hij die op de troon zit en het Lam 

De tekst beschrijft een interactie tussen ‘Hij die op de troon zit’ en het Lam. Wie is hier 

wie? De meest voor de hand liggende verklaring – dat ‘Hij die op de troon zit’ God de 

Vader is – gaat niet op, zo bleek al in hoofdstuk 1. Om dit nog eens kort samen te vatten 

het volgende. De tekst spreekt hier in Openbaring 5 over:  
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Hij die op de troon zit en het Lam (Openbaring 5:13 en 6:16) 

Eerder kwam de uitdrukking Alfa en Omega aan de orde.  

Toen bleek dat Hij die op de troon zit van Zichzelf zei dat Hij de Alfa en de Omega is: 

5En Hij Die op de troon zit, zei: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw (…). Ik ben de Alfa en 

de Omega, het Begin en het Einde.” (Openbaring 21:5-6) 

Maar ook Jezus zei van Zichzelf dat Hij de Alfa en de Omega is: 

8Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was 

en Die komt, de Almachtige. (Openbaring 1:8) 

Hieruit bleek in hoofdstuk 1 dat Hij die op de troon zit en het Lam dezelfde Zijn.  

Dit lijkt vreemd, maar is dat niet in de Openbaring. Ook elders wordt Christus op veel 

verschillende manieren beschreven. Deze verschillende aanduidingen van Christus, en 

dat gebeurt hier ook, kunnen in relatie tot Elkaar te staan.  

 

Een voorbeeld hiervan vinden we in vers 5 van dit hoofdstuk. Daar staat dat de engel 

zegt dat de Leeuw van Juda heeft overwonnen om de boekrol te openen.  

Als Johannes zich dan omkeert om die Leeuw te zien, ziet hij geen Leeuw maar een 

Lam.  

Jezus wordt hier in één vers op twee manieren aangeduid.  

Het Lam 

Dat Christus het Lam is, is niet ingewikkeld om te begrijpen. Johannes de Doper zegt 

over Hem:  

29zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. (Johannes 1:29)  

Ook Petrus zegt over Jezus: 

19Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt 

Lam. (1 Petrus 1:19)  

Het Lam neemt de boekrol aan 

Jezus wordt dan wel op verschillende manieren beschreven, maar niet vaak dat die twee 

samen iets doen. Als hier staat dat het Lam het boek uit de hand neemt van Hem die op 

de troon zit, dan lijkt het dat er twee aparte personen zijn: de een geeft iets wat de ander 

aanneemt. Dit doet zelfs veronderstellen dat Hij die op de troon zit, een hogere positie 

heeft dan het Lam. De eerste heeft immers iets wat de tweede kan aannemen.  

Dit idee dat de Een hoger is dat de Andere, lijkt ook overeen te komen met een tekst uit 

de Hebreeënbrief. Daar staat: 
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1De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo’n Hogepriester hebben 

wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de 

hemelen. (Hebreeën 8:1) 

Als de schrijver van de Hebreeënbrief het er dus over heeft dat Jezus is gezeten aan de 

rechterzijde van de troon, dan zou de conclusie gerechtvaardigd lijken dat Hij die op de 

troon van de Majesteit zit, God de Vader is.  

Toch is dit alles niet zo simpel. De situatie hier in Openbaring is anders dan die, die de 

Hebreeënbrief beschrijft. De Hebreeënbrief beschrijft twee tronen. In de Openbaring 

staat geen tweede troon ter rechterzijde van de andere.  

Deze troon van Christus wordt ook beschreven in een andere tekst in de Hebreeënbrief: 

7van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren 

tot een vuurvlam, 8maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle 

eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. (Hebreeën 1:7-8) 

Jezus op de troon 

De Hebreeënbrief beschrijft Jezus niet naast de troon van de Majesteit, maar erop. Dat 

Jezus op de troon zit komt ook overeen met wat Johannes verderop beschrijft. Hij ziet 

dan Jezus op de troon om de doden te oordelen: 

11En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht 

vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 
(Openbaring 20:11) 

Zo wordt het steeds minder vanzelfsprekend dat het vanzelfsprekend is dat ‘Hij die op 

de troon zit’ God de Vader is.  

Er ontstaat zelfs een probleem als dit zou worden volgehouden.  

Kan ‘Hij die op de troon zit’ de Vader zijn? 

Er zijn een tweetal aanwijzingen waarom het niet voor de hand ligt dat Hij die op de 

troon zit, God de Vader is.  

Johannes schrijft in zijn Evangelie dat hij later schreef dan dat hij de Openbaring had 

ontvangen:  

18Niemand heeft ooit God gezien. (Johannes 1:18)  

Niemand heeft ooit God (de Vader) gezien. Als niemand Hem heeft gezien, kan ook 

Johannes Hem hier niet gezien hebben.  

Dit is niet op te lossen met de redenering dat alles wat hier wordt gezien, een visioen is 

en dus geen werkelijkheid. Het is tamelijk betekenisloos als we zouden stellen dat God 

niet kan worden gezien, maar in een visioen wel. Het is ook niet zo dat God niet kan 

worden gezien omdat Hij niet gezien wil worden. God zegt dat mensen Hem niet 

kunnen zien, omdat zij dan zouden sterven. 
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Aan het einde van zijn leven vraagt Mozes Gods Heerlijkheid te zien. God zegt dan 

tegen hem: 

20U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven 

blijven. (Exodus 33:20)  

Toch wil God Mozes wel tegemoet komen. Hij geeft Mozes de aanwijzing om bij een 

rots te gaan staan:  

21Zie, hier is een plaats bij Mij, waar u op de rots moet gaan staan. 22En het zal gebeuren, 

als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u 

met Mijn hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben. 23En zodra Ik Mijn hand 

wegneem, zult u Mij van achteren zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden. 
(Exodus 33:21-23) 

Mozes mocht Gods aangezicht niet zien, maar alleen Zijn achterkant. De achterkant van 

God was de rug van Jezus. Die rug zou de slagen ontvangen van de geseling voor de 

kruisiging. Gods rug toont diens lijden voor de zonde.  

Het is geen keuze van God om Zijn aangezicht voor de mens te verbergen. De mens kan 

dat niet verdragen. Hij zou dan sterven.  

De mens kan alleen God zien door het werk en de persoon van Christus. Dit zal ook een 

rol spelen bij het openen van de boekrol. 

Wie zit op de troon? 

Als ‘Hij die op de troon zit’ God de Vader niet kan zijn omdat niemand Hem kan zien, 

dan kan Hij die op de troon zit God de Vader niet zijn. Het is dan voor de hand liggend 

dat dit Christus is, die op de troon zit. Dit bleek al in hoofdstuk 2. Dan blijft nog steeds 

de vraag hoe kan Christus dan de boekrol aannemen uit Zijn eigen hand?  

De oplossing is minder ingewikkeld dan het lijkt. Ook hier kan de symboliek van de 

tabernakel helpen om dit te begrijpen.  

Jezus had vele ‘functies’ 

In de tabernakel werden offers gebracht. Deze offers wezen vooruit naar het werk van 

Christus. Dit gold niet alleen voor de offers; alles wat in de tabernakel gebeurde, wees in 

symbolen vooruit naar Jezus’ werk op aarde. 

 

Jezus was het Lam 
Jezus was het Lam van God, zei Johannes de Doper al. Het was Jezus die als offerlam de 

zonde van de mensen zou verzoenen. Jezus was het Lam dat voor de zonden van de 

mensen zou worden geofferd aan God.  

Bekend in het verband zijn de woorden van de profeet Jesaja: 

5Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. 

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons 
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genezing gekomen. 6Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn 

eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen 

neerkomen. (Jesaja 53:5-6) 

Jezus heeft zijn leven gegeven om de mens vrij te kopen. Petrus schrijft daarover: 

17En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk 

oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren (…) in de wetenschap dat u niet met 

vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, (…) 
19maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 
(1Petrus 1:17-19) 

Dit smetteloze, onbevlekte Lam was Jezus, zo bleek ook al eerder. Hij was het offer dat 

voor de zonden is gestorven.  

 

Jezus was het altaar 
Jezus was niet alleen het offerlam. Tijdens een heftige discussie met de Schriftgeleerden 

en de Farizeeën zei Jezus over de regeltjes die ze hadden bedacht:  

19Dwazen en blinden! Want wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt? 
(Mattheüs 23:19)  

Uit deze retorische vraag blijkt dat het altaar meer is dan het offer.  

Een afgodendienaar kon een lam kopen op de markt om dit aan een afgod te offeren. Dit 

zelfde offerlam had in principe ook in Jeruzalem voor Jahweh kunnen worden geofferd 

als het door iemand anders was gekocht. Het altaar bepaalde of het lam een afgodsoffer 

of een voor God heilig offer was. Niet het lam zelf. Het altaar heiligde het offerdier. 

Jezus was wel het volmaakte offerlam dat voor de zonden geslacht werd. Toch moest 

ook zelfs Hij worden geheiligd door het altaar.  

Was dan het altaar het kruis waarop Jezus stierf? Nee, het is onmogelijk dat twee houten 

balken het offer van Jezus zouden heiligen. Er was er maar één die het offer van 

Christus kon heiligen en dat was Hij Zelf.  

Dit beeld dat Jezus Zelf het altaar is komt later in de Openbaring terug. Er wordt op 

zeker moment gesproken over een stem uit de horens van het altaar (hoofdstuk 9:13). Die 

stem komt niet uit een sprekend attribuut. Dit altaar kan spreken, omdat dit Jezus Zelf 

symboliseerde.  

Wat er gebeurde is dat Jezus Zichzelf als offer bracht tot ‘voor’ God. Niemand kon Jezus 

tot God brengen dan Hijzelf. 

 

Jezus was de hogepriester 
Maar Jezus was niet alleen het offer en het altaar, Hij was ook de priester die het offer 

bracht. De Hebreeënbrief beschrijft breeduit hoe Jezus als Hogepriester zichzelf als offer 

bracht: 
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11Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. 
(Hebreeën 9:11)  

Als dit alles wordt geplaatst in het beeld van de tabernakel, dan blijkt dat Jezus de 

Hogepriester is van de toekomstige zaken. Hij is, zoals de Hebreeënbriefschrijver zegt:  

11door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is 

gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. (Hebreeën 9:11) 

Jezus is dus als hogepriester tijdens Zijn sterven de hemelse tabernakel binnengegaan.  

 

Jezus was het offer 
Jezus is tijdens Zijn taak als hogepriester: 

12niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd 

binnengegaan in het heiligdom’ (Hebreeën 9:12) 

Jezus ging als Hogepriester met Zijn eigen bloed (offer) het heiligdom binnen.  

Het wordt nog meer bijzonder als er staat:  

14hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf 

smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de 

levende God te dienen! (Hebreeën 9:14) 

Jezus offerde als hogepriester Zichzelf, zoals het elders staat: 

27Want dat heeft Hij voor eens en altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. (Hebreeën 7:27)  

Zetten we dit op een rij dan blijkt dat Jezus het Lam van God was, Hij was de 

Hogepriester, Hij was het Offer, én Hij was het Altaar waarmee Hij Zichzelf als Offer 

heiligde. Daar komt nog bij dat Hij Zichzelf door de eeuwige Geest heeft geofferd aan de 

Levende God.  

Maar het wordt nog mooier.  

Jezus en de Vader zijn één 

Bij het bespreken van hoofdstuk 1 bleek al dat Jezus God is; dat de Vader in Hem woont. 

Zoals Jezus zei: 

9Wie Mij heeft gezien heeft de Vader gezien. (Johannes 14:9) 

En: 

11Geloof Mij dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is. (Johannes 14:11) 

Jezus is volgens de brief aan de Kolossenzen:  

‘15het beeld van de onzichtbare God.’ (Kolossenzen 1:15)  

Jezus is dus het zichtbare ‘deel’ van God.  
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De Hebreeënbrief schrijft hierover dat Jezus niet alleen het beeld is van God de Vader. 

Hij is ook de: 

3afstraling van de heerlijkheid en de afdruk van diens Wezen. (Hebreeën 1:3)  

Als wij naar de zon kijken wordt de afbeelding die we daarvan zien bepaald door het 

licht dat ervan afstraalt. Jezus is de afstraling van de Vader. Meer dan wat Jezus van de 

Vader heeft laten zien, kunnen wij mensen op dit moment niet van Hem weten.  

In hoofdstuk 1 zagen we al dat Jezus Jahweh is, toen we stil stonden bij de Alfa en 

Omega. Toch kan Hij Zich nog niet in Zijn volheid openbaren.  

Zoals het daglicht de zon toont, toont Jezus de Vader. De zon is veel meer dan het licht; 

de stempel is meer dan de afdruk. Toch geven beiden, ook al is het beperkt, een 

adequaat beeld van hun origineel. 

Wie zit er dan op de troon? 

Er pleiten dus teveel argumenten tegen het beeld dat het hier Jezus is in de Openbaring, 

die als God de Zoon de boekrol aanneemt uit de hand van God de Vader.  

Waar het hier rondom de troon om draait, zo zal direct duidelijk worden, is de 

verzoening van de mensen met God. Elk onderdeel van dit verzoeningswerk, is verricht 

door Christus.  

Christus is zowel de Leeuw van Juda als het offer, het altaar én de Hogepriester, het Lam 

én ‘Hij Die op de troon zit’. Jezus kon als Hogepriester het heiligdom binnengaan met 

zijn eigen bloed, dat Hij had geofferd ‘op’ Zichzelf.  

Al die zaken hadden betrekking op Hemzelf. Hier neemt Jezus als Lam de boekrol uit de 

hand van ‘Hij Die op de troon zit’, terwijl Hij dit ook Zelf is.  

 

Dit beeld van de troon moet niet alleen worden beoordeeld op basis van wat Johannes 

beschrijft. Het draait hier om wat nodig is om de mens te verzoenen. Jezus is dan overal 

als enige in alles vertegenwoordigd.  

 

Jezus is God en als de Zoon de Enige die elk aspect kon realiseren van het 

plaatsvervangend sterven voor de mens. Feitelijk bracht Jezus dat offer niet alleen aan 

de Vader, maar ook aan Zichzelf en in zekere zin zelfs aan de duivel die, als gevolg van 

de zonde, de rechtmatige eigenaar was van de zielen van de mensen. De duivel eiste de 

prijs van de mens en kreeg die in Christus. Maar hij kon Jezus niet vasthouden, nadat 

Deze de prijs voor de zonde had betaald en daarmee was satan de macht die hij had over 

de mens kwijt. Om het in de woorden van Genesis 3 te zeggen: zijn ‘kop was 

vermorzeld’.  

 

Dit alles is voor wie het voor het eerst leest, moeilijk te begrijpen. Toch is dit geen 

geestelijke kwantummechanica, waarbij onmogelijke dingen mogelijk worden. Het is 

beeldtaal. Er was niets sacraals aan het moment van Jezus’ sterven. Jezus was toen 
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helemaal alleen. Hij werd door soldaten kapot geranseld en aan een kruis vastgespijkerd. 

Het was een smerige, stinkende bedoening van modder, hout, zweet en geronnen bloed.  

Maar om duidelijk te maken wat er werkelijk gebeurde en wat de waarde daarvan was, 

moet worden gekeken naar de zweep, de spijkers en de twee houten balken waar alle 

gruwelijkheden op plaats vonden.  

Wie begrijpt dat hij daar zelf hadden moeten hangen, kan de betekenis van wat er op 

dat moment gebeurde waarderen. Jezus stierf in het donker van de Godverlatenheid de 

lelijke dood die de mensen hadden verdiend. Hij was het die de straf op Zich nam, zoals 

Jesaja 53 zegt: 

4Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5Maar Hij 

is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die 

ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing 

gekomen. (Jesaja 53:4-5) 

Die brute en gewelddadige dood was geen zinloze dood. Het was het meest waardevolle 

moment in de geschiedenis, waaraan niets of niemand dan Jezus alleen iets heeft 

bijgedragen. Hij was het offer (Hij werd gedood), Hij bracht het offer (niemand kon Hem 

dwingen), Hij bood het offer aan God aan (niemand had toegang tot God). Het hele 

verzoeningswerk werd in symbolen zichtbaar gemaakt in de offerdienst in de tabernakel 

en door Jezus vervuld aan het kruis.  

Jezus is God 

Als duidelijk is dat het in elk aspect van de tabernakel om Jezus gaat, is het ook duidelijk 

dat wat Johannes ziet, niet een afbeelding is van de drie-eenheid. Het draait in de 

Openbaring altijd om Christus. Het is Zijn Openbaring. God heeft Hem deze gegeven. 

Pas aan het eind, bij het verbreken van het zevende zegel, komt de Vader even aan de 

orde en dan is het nog maar indirect. Dat deze dingen misschien niet eenvoudig zijn 

zegt ook de schrijver van de Hebreeënbrief: 

9En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een 

oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. 10Door God is Hij Hogepriester genoemd naar 

de ordening van Melchizedek.  

11Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat 

u traag geworden bent in het horen. 12Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou 

moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de 

woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast 

voedsel. (Hebreeën 5:9-12) 

Deze hemelse zaken mogen dan moeilijk uit te leggen zijn, maar dat komt niet doordat 

ze zo ingewikkeld zijn. Het probleem ligt volgens de schrijver van de Hebreeënbrief bij 

de lezer.  
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Een aanwijzing waar in hoofdstuk 1 al op is gewezen, namelijk dat het Christus is die 

hier op de troon zit, is te vinden in wat de vier levende wezens over Hem zeggen. Zij 

beschrijven Hem als: 

Hij Die was, Die is en Die komt. (vers 8 en 9)  

‘Hij die komt’ geeft de boekrol aan het Lam. Het is niet God de Vader die komt. Hij die 

op de troon zit, is Christus en het Lam. Dit blijkt nog sterker als we de boekrol die het 

Lam aanneemt verder onderzoeken.  

De boekrol (vers 1) 
De boekrol die Johannes ziet, is van binnen en van buiten beschreven en verzegeld met 

zeven zegels. Uit dit hoofdstuk blijkt dat deze boekrol van groot belang is voor de 

Openbaring. Toch wordt er in de Openbaring zelf geen enkele informatie gegeven over 

de betekenis ervan. De boekrol wordt, na hoofdstuk 5, zelfs nergens in de Openbaring 

meer vermeld. Er wordt niets gezegd over de herkomst of de inhoud van de boekrol en 

er wordt zelfs geen aanknopingspunt gegeven in welke richting moet worden gedacht 

om de boekrol te begrijpen. Toch lijkt Johannes zonder enige  twijfel te weten wat de 

boekrol voorstelt. 

Wat voor boekrollen worden er genoemd in de Bijbel? 

Er staan verschillende teksten over verschillende boekrollen in de Bijbel, maar die gaan 

vrijwel allemaal over gewone boeken. Een tekst over een boek dat een meer 

symbolische betekenis heeft, is te vinden bij de profeet Ezechiël. Hij schrijft: 

8En gij, mensenkind, (…) doe uw mond open en eet wat ik u geef. 9Toen zag ik en zie, 

een hand was naar mij uitgestrekt; en zie, daarin was een boekrol. 10En Hij rolde ze voor 

mij open; zij was beschreven aan de voorzijde en aan de achterzijde: daarop waren 

klaagliederen geschreven, gezucht en gejammer.  

1Hij zeide tot mij: Mensenkind, eet wat gij hier voor u ziet; eet deze rol en ga heen, 

spreek tot het huis Israëls. 2Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten. 3En 

Hij zeide tot mij: Mensenkind, laat uw buik deze rol die Ik u geef, in zich opnemen en 

vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op, en zij was in mijn mond zoet als honig. 4Hij 

zeide tot mij: Mensenkind, ga, begeef u naar het huis Israëls en spreek tot hen met mijn 

woorden. (Ezechiël 2:8-3:4) 

Het raakvlak tussen de boekrol die Ezechiël ziet en die aan Johannes wordt getoond, is 

dat beiden aan de voor- en achterzijde zijn beschreven. De rol die Ezechiël ziet, is 

echter vol met klaagliederen geschreven. Dat maakt hem op twee manieren anders dan 

de boekrol die Johannes beschrijft. De rol die Johannes ziet, is verzegeld. Wat erin staat, 

is dus nog niet bekend. Het lijkt er ook niet op dat de boekrol die Johannes ziet, vol met 

klaagliederen staat. De boekrol lijkt, integendeel, iets te bevatten wat iedereen graag wil 
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zien. De boekrol van Ezechiël doet wel denken aan een andere boekrol die we later 

zullen zien in Openbaring 10.  

 

Elders in de Bijbel wordt nog een boekrol beschreven. De profeet Zacharia schrijft:  

1Wederom sloeg ik mijn ogen op, ik zag toe en zie, een vliegende boekrol. 2Hij zeide tot 

mij: Wat ziet gij? Ik antwoordde: Ik zie een vliegende boekrol, die twintig el lang en tien 

el breed is. 3Toen zeide hij tot mij: Dit is de vloek die uitgaat over het ganse land: 

volgens deze wordt ieder die steelt, van dit ogenblik af weggevaagd en volgens deze 

wordt ieder die vals zweert, van dit ogenblik af weggevaagd. (Zacharia 5:1-3) 

De boekrol die Zacharia ziet, brengt een vloek over zondaren. Het is niet aannemelijk 

dat iedereen deze graag geopend wil zien, net zomin als de boekrol hier in Openbaring. 

De vliegende boekrol die Zacharia ziet, is met zijn tien bij vijf meter nogal groot.  

Beschrijft de boekrol de profetie van de Openbaring die gaat komen? 

Er is een veel gehoorde verklaring van wat deze boekrol zou betekenen. Die stelt dat in 

deze boekrol de gebeurtenissen zijn beschreven die Johannes nog zal zien. Bij het 

verbreken van elke zegel wordt dan telkens iets van de inhoud getoond. Dit lijkt 

inderdaad op het eerste gezicht zo te zijn, omdat er een verband lijkt tussen het 

verbreken van de zegels en wat er daarna gebeurt.  

Toch heeft deze verklaring een aantal problemen. Allereerst wordt nergens gezegd dat 

de gebeurtenissen die na het verbreken van de zegels te zien zijn, zijn beschreven in de 

rol. Daarnaast is het zo dat deze boekrol tot op het moment dat het zevende zegel wordt 

verbroken, gesloten is. Het is wel zo dat bij het verbreken van de zegels dingen in gang 

worden gezet, maar dit komt omdat telkens één van de cherubs hier opdracht toe geeft 

en niet omdat de boekrol wordt voorgelezen.  

 

In Openbaring 10 is ook sprake van een boekrol. Die rol daar is geopend en Johannes 

moet deze dan, net als Ezechiël, opeten, waarna hij de opdracht krijgt om verder te gaan 

met profeteren. Uit de context blijkt er wel een verband tussen die boekrol en wat 

Johannes daarna moet profeteren. Toch kan de betekenis dáár niet vanzelfsprekend 

worden overgenomen voor de betekenis van deze boekrol híer in hoofdstuk 5. 

Er zijn een aantal problemen met deze verklaring dat de boekrol die Johannes ziet de 

profetie bevat die hierna in de Openbaring wordt beschreven: 

 

• et is onwaarschijnlijk dat de boekrol zo is verzegeld dat er tekens een stuk 

wordt afgerold tot het volgende zegel. De gangbare manier om een rol te 

verzegelen was het bevestigen van zegels aan de uiterste rand van de rol. Een 

zegel was een afdruk van een stempel of ring, dit zegel moest garanderen wie de 

afzender was. In dit geval zijn het zeven zegels. De rol kan pas worden geopend 

als ze alle zeven zijn verbroken. De methode dat steeds nieuwe delen van een 
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tekst zichtbaar gemaakt worden door het verbreken van opeenvolgende zegels, 

was niet gangbaar.  

• Er wordt in de tekst ook niet gesproken over het afrollen van de boekrol tot een 

volgend zegel. Ook wordt er niets voorgelezen of meegedeeld over de inhoud 

ervan. Er staat dat het Lam de rol in Zijn hand heeft, terwijl Hij telkens een zegel 

verbreekt. Een boek kan uit de hand worden gelezen, een boekrol is erg onhandig 

om staande uit de hand gelezen te worden. Het is veel gangbaarder dat deze 

wordt neergelegd. Het beeld dat Jezus de rol in Zijn hand houdt en deze telkens 

verder afrolt om de inhoud ervan mee te delen is praktisch erg onhandig.  

• Er wordt in de tekst geen verband gelegd tussen het verbreken van de zegels en 

wat daarna gebeurt. Dat wat er gebeurt, is telkens het gevolg van bevelen die de 

cherubs aan een ruiter geven. 

• De profetieën die, na het verbreken van de zegels van de boekrol, komen gaan 

over de grote Verdrukking, het oordeel, het Duizendjarig Rijk en de nieuwe 

hemel en de nieuwe aarde. Deze boekrol is verzegeld. Als kennis over deze zaken 

tot dat moment verzegeld zou zijn geweest, zou er over die onderwerpen elders in 

de Bijbel niets te vinden zijn. Dat is niet zo: er zijn veel profetieën in het Oude en 

Nieuwe Testament die precies hetzelfde beschrijven als de Openbaring.  

• Een andere reden waarom het niet waarschijnlijk is dat de boekrol deze profetie 

van de Openbaring bevat, is dat Johannes er zeer door is aangedaan, als het erop 

lijkt dat niemand deze kan openen. Er staat dat hij in tranen was. Dit betekent dat 

Johannes wist waar deze boekrol over ging en dat er veel van het openen afhing, 

anders is zijn verdriet niet te begrijpen.  

• Waarom huilde Johannes? Huilde hij omdat hij het niet kon verdragen dat de in 

het boek beschreven rampen niet zouden komen? Was dan de reden waarom de 

oudste Johannes troostte dat hij hem gerust wilde stellen dat de verschrikkingen 

van de antichrist allemaal wel door zouden gaan? Dat is niet aannemelijk. Het 

heeft er alles van weg dat Johannes huilde omdat hij wist dat deze boekrol iets 

zeer moois en goeds bevatte, iets wat alleen kon worden geopend door Iemand 

die het waard was. Er is er maar één in de hemel en op de aarde en onder de aarde 

die het waard was de geweldige inhoud van de boekrol aan de schepping te 

openbaren. 

• Er moet nogmaals worden vastgesteld dat deze boekrol tot op dit moment nog 

steeds gesloten is! Wat Johannes beschrijft, is profetie, niet de werkelijkheid. Wat 

hij daar ziet, moet nog gebeuren. De inhoud van de boekrol moet verzegeld 

blijven tot het moment dat de zegels werkelijk voor de troon in de hemel worden 

verbroken en de boekrol wordt geopend. Er wordt dan ook geen informatie over 

de inhoud van deze boekrol gegeven; er wordt wel gesproken over het opengaan, 

maar niet over de inhoud. Zelfs op het moment dat het laatste, het zevende zegel 

wordt verbroken en de inhoud openbaar zou kunnen worden, wordt er niets over 

die inhoud gezegd. Er wordt alleen opgemerkt dat er een stilte van ongeveer een 

half uur is in de hemel. 
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• Het draait er dus om dat er met de boekrol iets moet worden geopenbaard wat 

bijzonder is, iets wat nog niet bekend is en wat alleen Jezus kan openbaren. 

 

Wat is in de geestelijke wereld nu nog verborgen? Wat zou in de boekrol kunnen staan 

dat niemand nu nog kan zien? Waarom is niemand in de hemel, op de aarde of onder de 

aarde het waard om de boekrol te openen? Waarom is Johannes in tranen als niemand 

de boekrol kan openen?  

Was er in de tabernakel iets verborgen wat aan deze boekrol deed denken? 

Was er in de tabernakel iets wat geschreven tekst bevatte en wat niemand kon zien? 

Was er in de tabernakel iets wat leek op een boekrol en wat zich in de buurt van het 

verzoendeksel (de troon) bevond?  

Het misschien wel belangrijkste onderdeel van de tabernakel, waarop ook nog van 

binnen en buiten (beide kanten) was geschreven en dat voor het oog was verborgen, lag in 

het hart van de ark. Dit waren de stenen tafelen. Als Mozes van de berg komt met de 

twee tafelen van het getuigenis, staat er over deze twee tafelen: 

15En Mozes keerde zich om en daalde de berg af, met de twee tafelen van de getuigenis 

in zijn hand. (Exodus 32:15) 

Ten overvloede wordt erbij gezegd dat ze aan beide kanten waren beschreven:  

15Deze tafelen waren aan beide kanten beschreven; ze waren aan de ene en aan de 

andere kant beschreven. (Exodus 32:15) 

Een andere overeenkomst is dat zowel de stenen tafelen als de boekrol door God zijn 

beschreven. Mozes schrijft: 

16Die tafelen waren Gods eigen werk; ook was het schrift Gods eigen schrift, in de 

tafelen gegraveerd. (Exodus 32:16) 

De stenen tafelen waren de enige voorwerpen in de tabernakel die niet door mensen 

waren gemaakt. God had de tafelen Zelf geschreven. Op dezelfde manier is de boekrol 

in de Openbaring ook door God Zelf beschreven. Niemand in de hemel en op de aarde is 

het waard de rol die Johannes ziet, te openen. Er is dus ook niemand anders die hem 

geschreven kan hebben dan God Zelf. 

Eén boekrol, twee tafelen 

De oplettende lezer zal opmerken dat er twee stenen tafelen waren, maar slechts één 

boekrol. Het was in de Oudheid gebruikelijk om beide partijen die een verbond sloten, een 

kopie van de tablet waar dit op was geschreven, in bezit te laten houden. De twee stenen 

tafelen in de ark bevatten naar alle waarschijnlijkheid dezelfde tekst. Als de Tien Geboden 

over twee stenen tafelen waren uitgeschreven die ook aan beide zijden waren beschreven, 
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dan zouden er afwisselend slechts twee of drie geboden op één kant staan. Waarschijnlijker 

is dat de ene tablet symbolisch voor God was en de andere voor het volk.  

Waarom bevonden die twee tafelen zich in de ark? Van alles in de tabernakel kan 

worden beschreven waar het voor nodig was of wat voor functie het had in de rituelen.  

De tafelen en het hart van God 

De tafelen lagen voor elk mens verborgen in de ark. Niemand mocht de ark ooit openen. 

Zelfs de hogepriester mocht dit niet. Deze teksten waren de onzichtbare getuigen van 

het verbond. Waarom lagen ze in het hart van de tabernakel, in de ark die Christus 

voorstelde? Salomo lijkt dat te hebben begrepen toen hij schreef:  

3Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafelen van uw 

hart. (Spreuken 3:3)  

Het hart van de mens is het bestuurscentrum van diens leven. In ons hart worden de 

besluiten genomen overeenkomstig onze ‘grondwet’. Ieder mens heeft een dergelijke 

wet, die is geschreven in diens hart. God spreekt tot de profeet Jeremia hierover: 

31Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis 

van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen 

gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden –

Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de 

HEERE.  

33Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, 

spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart 

schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. (Jeremia 31:31-33) 

In het hart staat ook het resultaat van al onze daden opgeschreven, hetzij goed, hetzij 

slecht. Jeremia schrijft: 

1De zonde van Juda staat geschreven met ijzeren stift, gegrift met diamanten spits in de 

tafel van hun hart. (Jeremia 17:1) 

De stenen tafelen tonen de Geboden die God in het hart van Jezus had gegraveerd. 

 

Wat was er dan verborgen? 
Wat is er dan verborgen van die wet? Welk moois dreigt verborgen te blijven als de 

zegels niet geopend kunnen worden? Wat is er verborgen en drijft Johannes tot tranen 

als dit zo blijft?  

De wet was niet een document met geboden en verboden. De auteur van de 

Hebreeënbrief schrijft over de wet:  

5Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet 

gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. 6Brandoffers en offers voor de 
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zonde hebben U niet behaagd. 7Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij 

geschreven – om Uw wil te doen, o God. (Hebreeën 10:5-7)  

Hier citeert hij Psalm 40:9. In die Psalm profeteerde David over de komst van Jezus. 

Toen David sprak over de boekrol waarin over Jezus was geschreven, sprak hij niet over 

profetieën van Jesaja, Daniël of Ezechiël. Deze mannen waren in zijn tijd nog niet 

geboren. De boekrol die David in zijn dagen tot zijn beschikking had en die hij bedoelt, 

was de Thora: de Thora waarin over de Messias was geschreven. 

De wet bevond zich in de aardse tabernakel op dezelfde plaats als hier in de hemelse: in 

het hart en de hand van Christus, verzegeld onder de genadetroon van God.  

Als de boekrol waarin – volgens de schrijver van de Hebreeënbrief – over Christus 

wordt geschreven, de Thora is, hoe wordt daar dan over Hem gesproken?  

In latere profetieën wordt letterlijk over de komst van de Messias gesproken. De Thora 

spreekt nergens expliciet over de persoon van de Messias. Nergens wordt zijn naam 

genoemd. Toch weet vrijwel elke christen dat de Thora een voorafschaduwing was van 

Christus, ook al hebben velen moeite om te begrijpen hoe dat was.  

Jezus legt later zijn discipelen uit dat Hij moest sterven en opstaan: 

27En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften op 

Hem betrekking had. (Lukas 24:27)  

Jezus begon hun niet duidelijk te maken hoe over Hem in de Schrift was geprofeteerd 

vanaf profeten zoals Jesaja of Micha. Hij begon bij de Thora. Daarin gaat het over het 

lijden en opstaan van Christus. Veel hiervan is al aan de orde gekomen bij het 

bestuderen van de troon van God. De volgelingen van Jezus met wie Hij onderweg naar 

Emmaüs opliep, begrepen dat nog niet. Over de Thora schrijft Mozes: 

11Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. 
12Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel 

opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? 
13Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor 

ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten 

horen, zodat wij het kunnen doen? 14Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en 

in uw hart, om het te doen. (Deuteronomium. 30:11-14) 

Met deze woorden spreekt Paulus later over de gerechtigheid door het geloof in Jezus: 

6Maar de gerechtigheid, die uit het geloof komt, spreekt aldus: ‘Zeg niet in uw hart: Wie 

zal opklimmen in de hemel?’ Dat zou zijn Christus daaruit te doen afdalen. 7Of: ‘wie zal 

neerdalen in de afgrond?’ Dat zou zijn Christus uit de doden te doen opkomen. 8Maar 

wat zegt zij? ‘Het woord is nabij u, in uw mond en in uw hart’. Dit is het woord van het 

geloof, dat wij prediken. (Romeinen 10:6-8) 

De Thora moest in de harten van de Israëlieten een vaste plaats hebben, omdat Christus 

deze plaats moest hebben. De Thora op de tafelen van de harten van de mensen was een 
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afspiegeling van het Woord van God: van Christus. Hij wilde tronen in de harten van de 

mensen. Daarom schrijft de Hebreeënbrief over de Thora als: 

(…) slechts een schaduw der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf. 
(Hebreeën 10:1) 

Dat de wet een schaduw is van Christus, betekent niet dat met de eerste komst van Jezus 

alles geopenbaard is. Als Jezus zegt dat Hij is gekomen om de wet te vervullen (Mattheüs 

5:17), wil dat niet zeggen dat Hij dit bij Zijn hemelvaart al in elk aspect gedaan heeft. Iets 

van Gods grootheid kan nu al worden begrepen door het bestuderen van de wet van 

Mozes. Maar God is veel groter dan de Thora. Het gedeelte dat van God gezien kan 

worden, is misschien te vergelijken met die tekst aan het stukje buitenkant van de 

boekrol. Dat is het enige wat van de rol kan worden gekend en niet verzegeld is. Er is 

een veel groter deel van God dat niet kan worden gezien. Dit deel van Hem zal in de 

toekomst worden geopenbaard. Paulus spreekt daarover. Hij zegt dat Jezus bij Zijn 

komst:  

14de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here 

der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die 

geen der mensen gezien heeft of zien kan. (1Timotheüs 6:14) 

Jezus zal bij Zijn komst datgene van God openbaren, wat geen mens heeft gezien of zien 

kan zegt Paulus. Jezus zal de verborgenheid (zegels) verbreken die de heerlijkheid van 

God voor de mensen geheim houdt!  

De Openbaring zegt over dit openbaar worden van God: 

7Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal 

blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn 

dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. (Openbaring 10:7) 

Jezus zal de verzegeling van de ark verbreken en datgene openbaren waarvan de stenen 

tafelen slechts een onderdeel waren. De verzegeling van de genadetroon wordt 

opgeheven en het geheimenis van Gods hart zal word geopenbaard. Dit geheimenis van 

God zal worden volbracht, zoals is verkondigd.  

 

Als Jezus de zegels verbreekt die de verborgenheid van God bedekken, komt er geen 

vloek en komen er geen klaagliederen zoals Ezechiël beschreef. Als de zeven zegels zijn 

verbroken gaat Gods troon open. Op dat moment wordt datgene van God openbaar, wat 

nu nog verborgen is. Dat zal het moment zijn waarover Paulus aan Timotheüs schreef, 

toen hij zei dat Jezus bij zijn komst de enige Heerser zal doen aanschouwen, die in een 

ontoegankelijk licht woont en die geen mens heeft gezien of zien kan. (1Timotheüs 6:14) 

Dit verklaart de reactie van Johannes. Als Jezus de boekrol niet had kunnen openen, als 

de zegels van dit geheim niet zouden kunnen worden verbroken, dan zou God voor 

eeuwig verborgen zijn gebleven. Dit verklaart ook waarom Johannes, toen dat dreigde te 

gebeuren, zo emotioneel werd.  
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Het antwoord op de vraag wat Jezus zal openbaren met het verbreken van de zegels van 

de boekrol is dus: Jezus openbaart de verborgenheid van God de Vader om Hem te 

kunnen doen aanschouwen als Hij straks zal komen met de wolken. 

 

Het Lam verbreekt de verborgenheid van God 
Het Lam neemt de boekrol en de zegels kunnen nu worden verbroken. Dit kan omdat 

Jezus het offer bracht dat de mensen weer in de juiste relatie plaatste tot de Vader. Drie 

keer staat in de tekst dat Jezus waardig is om de boekrol te openen, ‘omdat Hij is 

geslacht’: 

1. De oudste zegt tegen Johannes dat de Leeuw van Juda heeft overwonnen om de 

zegels te openen en de boekrol in te zien. Maar als Johannes opkijkt naar de 

troon, ziet hij een geslacht Lam van God.  

2. De cherubs zeggen dat Jezus het waard is de boekrol te openen, omdat Hij is 
geslacht. 

3. Ten slotte zeggen de engelen, de cherubs en de oudste samen dat ‘het Lam dat 
geslacht is, waard is om te ontvangen.’ Hij is geslacht om de prijs te betalen en de 

mensen voor God te kopen en hen te maken tot een koninkrijk en tot priesters. 

En het Lam dat geslacht is, is het waard de heerlijkheid van de Vader te 

ontvangen: de macht, rijkdom, wijsheid, sterkte, etc. om zich zo aan de mensen te 

tonen.  

 

Er blijkt dus een verband te zijn tussen de dood van Jezus en Zijn recht om God te 

openbaren.  

Wie is het waard het boek te openen? (vers 2) Het gaat dan niet om kracht (wie is sterk 

genoeg?), maar om verdienste: wie is het waard om de zegels te verbreken? Het 

verbreken van de zegels mag niet worden vergeleken met het doorknippen van een 

lintje. Het is beter te vergelijken met het ontvangen van een prijs na een grote 

overwinning. 

Wie kan de boekrol inzien? (vers 3) Niemand kan dat wat het boek symboliseert, openen 

en inzien, omdat niemand het geheimenis van God, dat de boekrol verborg, kon 

openbaren of zien.  

Johannes realiseert zich wat de gevolgen zullen zijn als het boek niet opengaat. Toch is 

er hoop. Er is iemand die de zegels kan verbreken, die de deksel van de ark kan 

oplichten, die het hart van Christus kan openbaren.  

De leeuw (het Lam) heeft overwonnen om de boekrol te openen (vers 
5) 

Een van de oudsten zei tegen Johannes dat hij niet hoeft te huilen, omdat de Leeuw uit 

de stam van Juda, uit de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen 
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en de zegels te verbreken. Jezus’ titel ‘Leeuw van Juda’ is te vinden in de woorden van 

Jakob, toen hij de zegen aan zijn zonen gaf. Over Juda zei hij:  

9Juda is een leeuwenwelp; van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich 

gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? 
10De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, 

totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. (Genesis 49:5,9-10) 

Jakob profeteerde al dat uit Juda een heerser zal komen, aan wie de volken zouden 

gehoorzamen. Later werd aan koning David, die uit de stam Juda kwam, beloofd dat de 

Messias uit zijn nageslacht geboren zou worden (Handelingen 2:30). Jezus was naar de 

mens uit het nageslacht van David, maar David was naar de Geest uit Jezus. Jezus 

wortelde naar de mens dus in David. De voor het oog ongevaarlijke leeuwenwelp waar 

Jakob over sprak, is opgeklommen tot een onoverwinnelijke leeuw. Aan Hem zullen de 

volken gehoorzaam zijn. Daarom kan alleen de Leeuw van Juda dit boek openen. Hij 

heeft overwonnen. 

 

Jezus heeft als Leeuw overwonnen, niet door als een echte leeuw te doden en te 

verscheuren, maar door als een lam te worden geslacht. Jesaja profeteerde over Jezus:  

5Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons 

genezing geworden. (…) 7Hij 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. (Jesaja 53:5-7) 

Uitgaande van deze woorden, verkondigde Filippus eeuwen later het Evangelie aan de 

Ethiopische kamerling, toen deze vanuit Jeruzalem onderweg naar huis in het boek van 

Jesaja zat te lezen (Handelingen 8:35).  

 

Nu werden er niet alleen lammeren geofferd. Er werden voor offers allerlei dieren 

gebruikt, zoals schapen, geiten en zelfs runderen. Waarom wordt Jezus dan als lam 

afgebeeld? Dit heeft ermee te maken dat een lam veel kwetsbaarder en onschuldiger is 

dan een volwassen schaap. Het is niet moeilijk om de onschuld van een lam te zien. Ook 

al had Jezus de macht om met één woord allen die hem wilden kruisigen, te doden en 

zijn troon op te richten in de tempel te Jeruzalem (Johannes 18:6), deed Hij dat niet omdat 

Hij wist dat de zonde moest worden verzoend. De mensen moesten worden vrijgekocht 

van de dood. 

Het Lam herinnert daarin ook aan de laatste plaag in Egypte. Tijdens die plaag ging de 

doodsengel door het land. Om zich te beschermen tegen deze engel werd in elk Joods 

gezin een Pascha, een mannelijk lam, geslacht. Dit lam moest volmaakt zijn. Het mocht 

geen lichamelijk gebrek hebben en zijn botten mochten niet gebroken worden. Het 

bloed van dit lam werd op de deurposten van het huis gesmeerd. In elk huis waar dit 
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bloed zou ontbreken, zou de engel binnenkomen en er de oudste zoon doden. Het 

Pascha (lam) redde zo van de dood.  

 

Dit Pascha sprak van Christus. Hij was dit gave Lam. Opmerkelijk is ook dat in Exodus 

al wordt gezegd dat geen bot van het lam zou worden gebroken. Toen Jezus werd 

gekruisigd, werden bij Hem, tegen de gebruiken van die executie in, geen botten 

gebroken.  

 

Door Jezus’ offer worden zij die Zijn bloed (symbolisch) aan de ‘deurpost van hun hart’ 

smeren, gered van de dood. Het was voor de Israëlieten destijds niet voldoende om 

slechts te weten dat het Lam was gedood. Als de Joden het Pascha wel geslacht zouden 

hebben, maar het bloed ervan niet op de deurposten hadden gestreken, zou de engel 

hun huizen niet voorbijgegaan zijn. Zo is het ook met mensen die leven na het offer van 

Jezus. Als ze weten dat Jezus voor hen gestorven is, maar ze doen met die kennis niet 

wat ze moeten doen, dan zal het offer van Jezus voor hen tevergeefs gebracht zijn. 

 

De zeven horens en zeven ogen die het Lam had, zijn de zeven Geesten van God, die 

uitgezonden zijn over de hele aarde. In dit beeld blijkt weer dat de Geest van God is 

verbonden met Christus. Zoals de ogen en horens één geheel zijn met het dier, zo zijn 

hier de zeven Geesten verbonden en één geheel met Jezus. De kracht en het inzicht van 

de Geest van God zitten vast aan – en worden gedragen door – het Lam.  

 

Bij vers 5 van het vorige hoofdstuk bleek al dat de zeven vurige fakkels die voor de 

troon werden gezien de zeven Geesten van God waren. Daar bespraken we dat de zeven 

Geesten in de tabernakel werden gesymboliseerd door de zeven olielampjes die 

brandden op de menora. Dit was de zevenarmige kandelaar, zagen we, die symbolisch 

Jezus voorstelde.  

De zeven Geesten van God symboliseren op deze manier hoe de Geest van God Jezus 

verlicht (kandelaar/fakkels). Tegelijk zijn de Geesten van God ook een symbool van Gods 

ogen en kracht. Deze laatste wordt weerspiegeld in de horens (Daniël 8:7-8). 

De rechterhand van God (vers 7) 
Het Lam komt en neemt de boekrol uit de rechterhand van ‘Hij die op de troon zit’. De 

aanduiding ‘rechterhand van God’ komt verschillende keren in de Bijbel terug. Wat in 

Gods rechterhand is, is veilig. De rechterhand van God spreekt van kracht en 

bescherming (Psalm 60:7). De boekrol was tot die tijd gesloten in de veilige bewaring van 

Christus. De Tien Geboden ware als tegenbeeld van deze boekrol veilig opgeborgen in 

de ark, onder de troon van God.  
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Zij vielen neer (vers 8a) 
Als Jezus het boek neemt, vallen de cherubs en de oudsten in aanbidding voor Hem 

neer. Neervallen is in de Bijbel een gebaar van aanbidding (Genesis 24:26, Numeri 20:6). Met 

dit neervallen erkennen de cherubs en de oudsten dat het Lam God is en dat Hij het 

waard is om aanbeden te worden én om het boek te openen: 

10Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de 

heiligen. (Openbaring 15:8) 

Harpen zijn in het Oude Testament te vinden in de tempeldienst. Koning David stelde 

het ambt van muzikant in. Muzikanten begeleidden de zangers bij hun liederen en de 

profeten bij het profeteren (1 Kronieken 25, 2 Kronieken 29:25). Schalen werden in de 

tabernakel gebruikt: iedere priester had een eigen schaal om vuur van het altaar te 

kunnen halen en er reukwerk op te leggen (Numeri 16:17). Het reukwerk dat elke morgen 

en avond in het heilige gebracht werd, was ook een beeld van het werk en de persoon 

van Jezus, zowel wat de samenstelling ervan als wat het branden betreft.  

Het reukwerk was in de tijd van het Oude Testament al bekend als symbool van 

gebeden (Psalm 141:2).  

De drie statements 

1e U bent geslacht 

9En zij zongen een nieuw lied en zeiden: ‘U bent het waard om de boekrol te nemen en 

zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw 

bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. 10En U hebt ons voor onze God gemaakt tot 

koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.’ 

Als het Lam de boekrol heeft aangenomen, prijzen de vier cherubs en de vierentwintig 

oudsten Hem. Dit zwelt aan tot een lied dat wordt gezongen door honderdduizenden 

engelen. Dit lied geeft ook meer duidelijkheid over de boekrol. Jezus is het waard omdat 

Hij, zoals een van de oudsten zegt, heeft overwonnen. Wat of wie heeft Hij dan 

overwonnen? Hierover zijn twee dingen te vinden in de tekst.  

Ten eerste heeft het Lam overwonnen, omdat Hij is geslacht. En ten tweede heeft Hij 

overwonnen, omdat Hij hen voor hun God tot een koninkrijk en tot priesters heeft 

gemaakt. 

Jezus is als prijs voor de zonden gedood en nu is Hij levend te zien. Hij heeft dus de 

dood overwonnen. Jezus heeft de mensen voor God gekocht met Zijn bloed, uit elke 

stam en taal en volk en natie, en Hij is waardig om elk aspect van God, dus ook het 

verborgen deel van God de Vader, te openbaren omdat Hij aan de voorwaarden heeft 

voldaan. Eerder bleek dat God de Vader niet onzichtbaar was in zichzelf, maar 

onzichtbaar moest blijven voor de mensen. Hij kon zich niet tonen zonder dat zij 

zouden sterven. Jezus heeft door zowel de dood als de zonde te overwinnen het 

mogelijk gemaakt dat God voor de mensen weer zichtbaar kan worden. 
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2e U hebt hen gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters 
Als Mozes de berg beklimt om de wet te ontvangen, zegt God tegen Hem dat Hij de 

ellende van zijn volk heeft gezien en dat dit zal veranderen.  

Hij zegt dat zij, als ze aandachtig naar Hem luisteren, voor Hem een koninkrijk van 

priesters zullen zijn: een heilig volk (Exodus 19:5). Bij het bespreken van hoofdstuk 4 

bleek uit het beeld van de vierentwintig oudsten dat dit gerealiseerd was in de gemeente 

die is verzameld voor Gods troon. Jezus heeft de gemeente, net als Israël, gekocht en 

haar in de goddelijke adelstand verheven en zo mocht de gemeente naderen tot de 

Koning van de koningen. 

11En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en 

van de oudsten. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden 

duizendtallen. 12 En zij zeiden met luide stem: ‘Het Lam Dat geslacht is, is het waard om 

de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.’  

Eerst waren het de vier levende wezens, die deel uitmaken van de troon, vervolgens de 

vierentwintig oudsten die er direct omheen zitten, nu zijn het de engelen die Gods 

grootheid uitzingen over de schepping. Het geluid zwelt aan. Een zevenvoudige 

heerlijkheid komt het Lam toe: kracht, rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en 

lof zal Jezus ontvangen bij het openen van het boek.  

 

De woorden van deze lofprijzing zeggen ook iets over de inhoud van het verzegelde 

boek. Het heeft er alles van weg dat er niet iemand bij komt, als Jezus de Vader zal 

hebben geopenbaard. Hoe dit precies zit, is moeilijk te zeggen, maar de teksten lijken te 

zeggen dat Jezus de Vader in Zichzelf zal openbaren (Lukas 9:26). Jezus is waardig om de 

zeven zegels te verbreken en als gevolg daarvan zal Hij ontvangen: kracht, rijkdom, 

wijsheid, sterke, etc. Dit laatste zijn allemaal zaken die de Vader toekomt.  

 

3e Hem zij de heerlijkheid en de kracht  

13En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles 

wat daarin is, hoorde ik zeggen: ‘Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de 

dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. 14En de vier dieren 

zeiden: Amen. En de vierentwintig oudsten wierpen zich neer en aanbaden Hem Die 

leeft in alle eeuwigheid.’  

Nu doet heel de schepping mee. De bekendmaking van Gods grootheid gaat nu over het 

koningschap van Jezus en Zijn Vader. Ook al de schepselen op en onder de aarde 

erkennen het koningschap van Hem die op de troon is gezeten en het Lam (Jesaja 45:23).  

Het is geen veelheid van woorden, waarin Gods grootheid en het werk van het Lam 

worden geprezen, maar het brengt wel duidelijk en krachtig tot uitdrukking waar het 

om gaat. Heel de schepping belijdt de grootheid en de rechten van de Schepper. De vier 
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cherubs zeggen amen. In de stilte die ontstaat, vallen de vierentwintig oudsten neer om 

te aanbidden. 

 

De zeven zegels zullen nu worden geopend. De machten van de hemel en de aarde 

zullen wankelen, nu de grote Verdrukking zal beginnen. Het zal de tijd zijn waarin de 

aarde zal worden geconfronteerd met de machten van de hemel en de hel zoals nooit 

eerder gebeurde.  
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Deel III  

De grote Verdrukking  (Openbaring 6 – 19) 

Als Johannes de stem hoort die hem beveelt om de Openbaring op te schrijven en naar 

de zeven gemeenten te sturen, krijgt hij de opdracht: 

19Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden. (Openbaring 

1:19) 

Dat wat Johannes ‘gezien’ heeft, was de Zoon des Mensen; dat wat ‘is’, was het tijdperk 

van de gemeente, zo bleek. Daarna moet hij beschrijven ‘wat hierna zal geschieden.’ Dat 

zal hier verder worden uitgewerkt. Aan het begin van hoofdstuk 4 zei de engel dit tegen 

Johannes: 

1Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als 

van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien 

wat hierna moet geschieden. (Openbaring 4:1) 

Johannes kwam in de hemel en zag de troon van God. Het Lam nam de boekrol aan en 

ging de zegels openen. Deze zegels zetten de zaken in gang die nodig zijn voor de 

nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Twee van die zaken zijn de aankondiging van het 

oordeel en de bruiloft van het Lam. Als Jezus de zegels van de boekrol opent, worden 

zaken beschreven die daarmee te maken hebben. Wat de meeste tijd in beslag neemt is 

de periode van het oordeel over de aarde. Dit is de tijd die bekend staat als de grote 

Verdrukking. Deze Verdrukking gaat  vooraf aan de komst van Jezus. Van hoofdstuk 6 

tot 19 gaat de hele profetie over die periode.  

De grote Verdrukking is een begrip in de Bijbel. Het is een periode van ongeveer zeven 

jaar, die plaatsvindt direct voorafgaande aan de wederkomst van Jezus.  

Jezus zei daarover: 

21Want dan zal er een grote Verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin 

van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 22En als die dagen niet 

ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de 

uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. (Mattheüs 24:21-22) 

Jezus zei hierover dat die Verdrukking direct gevolgd zou worden door Zijn komst: 

29Terstond na de verdrukking dier dagen (…) zal het teken van de Zoon des mensen 

verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en 

zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en 

heerlijkheid. (Mattheüs 24:29-30) 

Verspreid over de Bijbel staan veel profetieën over deze Verdrukking, zo zal gaandeweg 

blijken, maar de belangrijkste teksten die hierover gaan, staan in de Openbaring. De 

Openbaring spreekt zestien aaneengesloten hoofdstukken over deze zaken. Het is 
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daarom niet overdreven om hieruit te concluderen dat de eerdere profetieën over deze 

verdrukking pas goed zijn te begrijpen met behulp van de teksten van de Openbaring.  

 

Waarom heet de tijd vóór Jezus’ komst de grote Verdrukking? Wat is het verschil tussen 

die grote Verdrukking en een ‘gewone’ verdrukking? 

 

De wereld heeft vele tijden van leed en verdrukkingen gekend. De aarde is niet alleen 

voor dieren een onveilige plaats, ook voor mensen kunnen de omstandigheden 

gemakkelijk bedreigend worden. Het is nog maar honderd jaar geleden dat mijn 

overgrootmoeder haar man verloor tijdens de armoedige decennia rond de ‘Vuile’ of 

‘Grote oorlog’, zoals de Eerste Wereldoorlog toen nog heette. Nederland was dan wel 

neutraal, maar de gevolgen van die oorlog waren ook hier goed merkbaar. De vele 

rampen en miljoenen levens die deze oorlog heeft geëist, zijn weer in de vergetelheid 

geraakt. Het is haast niet meer te begrijpen dat Europa er nog maar zo kort geleden zo 

beroerd aan toe was. Veel van de industrie, infrastructuur, havens en steden lagen in 

puin en aan alles was gebrek. En of het allemaal nog niet erg genoeg was, brak kort na 

de oorlog een griepepidemie uit die met zes miljoen doden zelfs nog meer slachtoffers 

zou eisen dan die hele oorlog.  

De met bloed en ijzer bevochten vrede was in Europa van korte duur. Adolf Hitler zette 

de wereld opnieuw in brand en nog los van de zes miljoen Joden die hij vermoordde, 

had hij bijna dertig miljoen andere doden op zijn geweten. Als we daarbij de miljoenen 

mensen optellen die Stalin in Rusland, Mao in China en Pol Pot in Cambodja voor, 

tijdens en na de oorlog hebben vermoord, dan wordt het helemaal niet meer te 

bevatten. 

Het aantal mensen dat in de eerste helft van de twintigste eeuw is gedood door 

politieke, militaire of ecologische verdrukking, als gevolg van de onrust die weer het 

gevolg was van de Franse revolutie en het rationalisme van de Verlichting, tart elke 

voorstelling van zaken. En toch was deze eerste helft van de twintigste eeuw niet ‘de 

grote Verdrukking’. De grote Verdrukking die nog zal komen, zal al de ellende die er is 

geweest doen vergeten. Deze verdrukking zal de ergste periode op aarde zijn die er ooit 

is geweest, zegt Jezus. Wat is de zin van dit alles en waaraan kan die tijd worden 

herkend?  

Hoe weten we dat de grote Verdrukking er nog niet is 
geweest? 

Dat de ellende van de twintigste eeuw niet de grote Verdrukking was, blijkt uit het feit 

dat die rampen voorbij zijn gegaan en Jezus toen niet is gekomen.  

Als het in de Bijbel over het eind van de tijd gaat, staan er veel profetieën over Israël. 

Veel christenen geloven daarom dat de tijd is aangebroken dat Jezus spoedig zal komen. 

Als dat zo is, dan staat ook de grote Verdrukking voor de deur.  
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Kunnen mensen zich op de grote Verdrukking voorbereiden?  

De beste manier voor iedereen om zich op deze tijd voor te bereiden, is om zich te 

bekeren tot God. Mensen die in Jezus geloven, Hem van harte volgen, hun zonden 

belijden en doen wat Hij van hen vraagt, zullen vóór dit oordeel opgenomen worden in 

de hemel. Maar als deze gelovigen vóór de Verdrukking worden opgenomen in de 

hemel, wat hebben zij er dan aan om te weten wat er allemaal tijdens die Verdrukking 

gebeurt? Wat is het nut van de profetieën die gaan over die tijd?  

Kennis van de profetie is nuttig. De grote Verdrukking komt niet uit de lucht vallen. De 

omstandigheden op aarde zullen zich zo ontwikkelen dat die Verdrukking kan ontstaan. 

Hoe beter we de profetieën begrijpen, des te beter we deze ontwikkelingen kunnen 

herkennen.  

Een ander aspect van de grote Verdrukking is dat gedurende die tijd heel veel mensen 

tot geloof zullen komen. Zij kunnen met kennis van de profetie weten wat er zal 

gebeuren en wanneer. Zij zullen veel steun hebben aan de kennis die in de Bijbel staat 

over de tijd waarin zij dan leven. Deze mensen hebben er groot belang bij dat de 

gemeente die vóór de Verdrukking leeft, haar kennis over de profetie aan hen zal 

doorgeven, omdat zij zelf onder omstandigheden zullen leven waarin zij de tijd niet 

meer hebben om deze te bestuderen.  

God heeft in de Openbaring veel informatie over deze tijd van Verdrukking gegeven. 

Bijna twee derde deel van de Openbaring gaat erover. Ook in het Oude Testament zijn 

er veel teksten over te vinden. Jesaja profeteert bijvoorbeeld, vanaf hoofdstuk 57 tot 66, 

in één doorlopende lijn voor een groot deel dezelfde zaken als die er in de Openbaring 

staan en zelfs vrijwel in dezelfde volgorde. Het aantal profetieën in de Bijbel over het 

herstel van Israël en de rol van de Messias in de eindtijd is groot.  

Toch is er, zoals eerder opgemerkt, een vreemd soort weerstand onder veel christenen 

om zich met deze zaken bezig te houden. Er zijn hier verschillende oorzaken voor. De 

belangrijkste kunnen worden gevonden in de theologische keuzes die eeuwen geleden 

zijn gemaakt in de kerk. Deze gonzen nog na bij de theologen van de huidige tijd. Veel 

theologen laten zich nu met minachting en zelfs hatelijk uit over mensen die wel 

pogingen ondernemen om de Bijbelse profetieën over de toekomst te begrijpen. In de 

bijlage over de verschillende visies op de Openbaring wordt hier meer aandacht aan 

besteed. 

Wanneer begint de grote Verdrukking?  

Ondanks dat er zo veel in de Bijbel staat over de wederkomst van Jezus en de grote 

Verdrukking, zeggen veel mensen dat ze zich daar niet mee bezig hoeven te houden. 

Daarvoor dragen zij soms ‘Bijbelse’ argumenten aan.  

Dikwijls beroepen mensen die zich niet met de wederkomst van Jezus bezighouden, 

zich op wat Jezus heeft gezegd bij Zijn hemelvaart. Zijn discipelen vroegen Hem toen:  

6Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? (Handelingen 1:6) 
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Jezus antwoordde hun daarop: 

6Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen 

macht gesteld heeft. (Handelingen 1:6) 

Iets vergelijkbaars zegt Jezus ook in de ‘rede over de laatste dingen’, die Jezus houdt voor 

zijn discipelen. Hij zegt dan: 

36Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, 

maar alleen aan Mijn Vader. (Mattheüs 24:36) 

Hier is niets tegenin te brengen. De discipelen – en dus ook de gelovigen na hen – 

kunnen niet weten wanneer Jezus het Koninkrijk zal herstellen. Waarom zou iemand 

zich er dan in verdiepen?  

Waarom zou de kerk zich bezighouden met de wederkomst van 
Jezus? 

Als het zo is dat niemand kan weten wanneer Jezus alles zal herstellen, waarom staan er 

dan zo veel profetieën over in de Bijbel? Beschrijft de Bijbel dan zaken die moeten 

gebeuren, terwijl niemand ze kan herkennen totdat ze hebben plaatsgevonden? Wat is 

het nut daarvan? Bedoelde Jezus, met Zijn antwoord aan de discipelen vóór Zijn 

hemelvaart, dan dat ze de teksten in Jesaja, Jeremia, Daniël en Amos, die gaan over de 

eindtijd, maar niet moeten lezen? Dan valt er van deze boeken wel heel veel af. 

De Openbaring spreekt over de komst van Jezus  

Het is niet nodig om de Openbaring goed te kennen, om te zien dat deze spreekt over de 

tijd waarvan Jezus zei dat het Zijn discipelen niet is gegeven om de dag en de uur te 

kennen. Maar waarom zei Jezus dat? Waarom geeft Hij informatie, die waardevol is voor 

mensen die een bepaalde tijd zullen meemaken, en wekt Hij gelijk de indruk dat 

niemand die tijd ooit zal kunnen begrijpen? Wat hebben mensen er bijvoorbeeld aan als 

ze gedetailleerd worden gewaarschuwd dat de wegen onbegaanbaar glad zullen zijn, als 

ze niet weten op welke dag het zal gaan sneeuwen? 

De profeten spreken over het herstel van Israël door de Messias 

De discipelen verwijzen met hun vraag over het herstel van het Koninkrijk van Israël 

naar de profeet Amos, die daarover zei:  

11Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik 

dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in 

de dagen van oude tijden af. (Amos 9:11)  

‘Wanneer zal U dat doen, Jezus?’, vragen de discipelen. God zegt het volgende over ‘die 

dag’, bij monde van de profeet Amos: 
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14Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de 

verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn 

ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.15Ik zal hen in hun 

land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen 

gegeven heb, zegt de HEERE, uw God. (Amos 9:14-15) 

‘Wanneer zal dat gebeuren?’, vragen de discipelen aan Jezus, kort voordat Hij naar de 

hemel gaat. Die vraag is de hoop van Israël en van de wereld. Dat houdt hen bezig. Jezus 

antwoordde hierop: ‘Wanneer Ik dat koninkrijk zal herstellen kan Ik jullie niet zeggen.’ 

Maar het zal plaatsvinden. Die ‘hut’ van David zal worden opgericht. Israël zal 

terugkeren uit de gevangenschap. De verwoeste steden zullen worden herbouwd.  

De ‘vervallen hut van David’ is het koningschap in de lijn van David. Maar voordat dit 

zal gebeuren, zal er een zware tijd voor Israël aanbreken. Jeremia spreekt hierover: 

7Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor 
Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden. 8Want op die dag zal het geschieden, spreekt 

de HEERE van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal 

verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, 9maar zij zullen de 

HEERE, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan. (Jeremia 

30:7-9) 

Er zal een ‘tijd van benauwdheid’ komen, waaruit Jakob (Israël) zal worden verlost. 

Daarna zal God hun Koning David doen opstaan: 

10U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de HEERE, wees niet ontsteld, 

Israël, want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun 

gevangenschap, zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, en niemand hem 

schrik aanjaagt. 11Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen, want Ik 

maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb. 
(Jeremia 30:10-11) 

Na de tijd van benauwdheid, waaruit Jakob zal worden verlost, zal koning David 

opstaan. En dan, als Israël is verlost uit verre landen, zal de hut van David worden 

herbouwd. 

 

Er is een volgorde van gebeurtenissen die wordt geschetst.  

Jezus zal dat alles doen. Hij zal Israël herstellen. Het volk zal worden teruggebracht uit 

haar gevangenschap onder de landen van de wereld. Dan komt er een tijd van 

benauwdheid en dan zal het koningschap van David worden hersteld. Vanaf dat 

moment zal Israël, zoals het hier in Amos en Jesaja staat, ‘nooit meer weggerukt worden 

uit hun land’.  

De discipelen wisten dat dit herstel van het koninkrijk van David alles te maken had 

met de Messias. Zij geloofden terecht dat Jezus deze Messias was. Jezus zou dus de 

vervallen hut van David oprichten.  
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Voor de Joden – en dus ook voor de discipelen – betekende dit dat Hij (de Messias) de 

vijanden zou verslaan, de Joden uit alle landen zou verzamelen en Zelf (als zoon van 

David) zou regeren vanuit Jeruzalem.  

Dat na de hemelvaart de gemeente zou ontstaan, hadden de discipelen intussen wel 

begrepen. Dat het nog wel even zou duren voordat deze profetie zou worden vervuld, 

was hun ook wel duidelijk. Maar ze verlangden naar dit moment en vroegen Jezus 

wanneer dit zou aanbreken.  

Het antwoord van Jezus was niet hatelijk. Hij was ook niet vermoeid, zoals ik dikwijls 

heb horen uitleggen, dat Zijn discipelen met deze vraag er blijk van gaven het nog 

steeds niet te begrijpen, dat het bij Jezus’ komst niet ging om een politiek herstel van 

Israël. Dat begrepen ze intussen echt wel. Jezus zegt hier niet dat ze daar nu eens over 

moeten ophouden, omdat het hun sowieso niet is gegeven daar iets over te weten.  

Jezus weet dat Hij dit koningschap, waar de discipelen naar vragen en waar Amos, Jesaja 

en ander profeten over spraken, zal gaan herstellen. En als dit koninkrijk eenmaal (door 

Jezus) is hersteld, zal het niet weer worden afgebroken. Er komt een politiek 

onafhankelijk koninkrijk op het moment dat Jezus de hut van David zal hebben 

hersteld. In Openbaring wordt daarover gesproken. Hoofdstuk 19 beschrijft dat Jezus bij 

Zijn komst de antichrist zal verslaan en de duivel duizend jaar zal binden. Gedurende 

deze duizend jaar zal er vrede zijn op aarde. Tijdens dit vrederijk zal de hut van David in 

zijn volle glorie zijn hersteld. Israël zal het centrum van Gods Koninkrijk op aarde zijn 

en de wereld zal vanuit Jeruzalem bestuurd worden. De profeet Micha zegt hierover: 

2En vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des 

HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en 

opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN 

woord uit Jeruzalem. (Micha 4:2)   

Dat is het moment waarover Amos spreekt en waarnaar de discipelen vragen. Dat 

koninkrijk, die hut van David, zal worden hersteld na de grote Verdrukking. Het herstel 

van het Koninkrijk van Israël heeft te maken met Gods herstel van Israël in de eindtijd. 

Valt er niets te weten over wanneer dat gaat gebeuren? 

Waarom zegt Jezus dan tegen zijn leerlingen dat het hun niet is gegeven om de tijd te 

weten wanneer dit zal gebeuren? Er staat gedetailleerde informatie in de Bijbel over de 

duur van gebeurtenissen rondom de komst van Jezus en dus over het moment waarop 

Hij Israël zal herstellen. De profetie is daar zo nauwkeurig over dat de mensen die 

tijdens de grote Verdrukking leven, aan de hand van die beschrijving tot op de dag 

kunnen weten wanneer dat zal zijn. Zo zegt Jezus Zelf heel concreet over een 

gebeurtenis die zal plaatsvinden tijdens de grote Verdrukking: 

15Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet 

Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 16laten 

dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. (Mattheüs 24:15-16) 
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Deze heilige plaats is de tempel in Jeruzalem. Deze gruwel van de verwoesting zal daar 

dus binnendringen. Als de offerdienst in de tempel weer zal zijn hervat en een 

onbevoegd politiek leider die ruimte binnengaat, dan is dat wereldnieuws. Jezus zegt: 

‘Als die persoon, die antichrist, die gruwel, de tempel binnengaat, vlucht dan!’ Als dit is 

gebeurd, dan is dat op de kalender aan te kruisen en niemand zal de datum ervan 

betwisten. Paulus zegt over deze gebeurtenis: 

3Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de 

afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, 

geopenbaard is, 4de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als 

God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als 

God voordoet. (2 Thessalonicenzen 2: 3-4) 

Jezus verwijst, in de tekst van Mattheüs over de antichrist, naar Daniël, die deze figuur 

de gruwel van de verwoesting noemt:  

11Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de 

verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. 
12Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. 
(Daniël 12:11-12)  

Hier zegt God niet dat het de lezer niet is gegeven om de tijd te kennen. De mensen die 

dit zullen zien gebeuren, kunnen vervolgens met vrij grote zekerheid zelfs de dag weten 

wanneer Jezus terugkomt en Israël volkomen zal herstellen. De mensen die dan leven, 

die Daniël, Mattheüs, Paulus en de Openbaring kennen, en zien dat de gruwel van 

verwoesting zich in de tempel zet en het offeren aan God zal verbieden, worden 

opgeroepen om te handelen, om te vluchten, om te volharden: twaalfhonderdnegentig 

en dertienhonderdvijfendertig dagen lang. Dit zijn nauwkeurige aanduidingen.  

 

Als Jezus tegen Zijn discipelen zegt dat het hun niet is gegeven de tijd te kennen, 

betekent dat niet dat niemand ooit zal weten wanneer dit zal gebeuren.  

Er zijn meer zaken in de profetieën waar de mensen die dan leven aan kunnen zien dat 

Jezus’ komst aanstaande is.  

Als Joden uit alle landen, van het jongste kind tot de oudste grijsaard, hun spullen 

achterlaten en naar Israël vluchten, ook massaal uit landen als Rusland en zelfs 

Amerika, waar velen van hen al generaties lang wonen, dan is dat een duidelijke 

indicatie. Als de twee getuigen (genoemd in hoofdstuk 11), die prediken in Jeruzalem en 

daarbij de aarde met plagen slaan, gedood worden en drie dagen later tot leven komen, 

en als de legers van alle natiën zich niet lang daarna massaal rondom Jeruzalem 

verzamelen, dan is het wel heel duidelijk wat er aan de hand is. De mensen die de Bijbel 

dan kennen, weten op dat moment dat hun verlossing nabij is. Dan kunnen zij – bij 

wijze van spreken – de klok van God tegen de lucht zien aftellen tot het moment dat 

Jezus komt met Zijn engelen. Dit zal velen zo duidelijk zijn dat massa’s mensen zich 

daarom tot God zullen bekeren, waarbij velen om die reden hun leven zullen verliezen. 
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Wie kan het dan niet weten wanneer wat zal gebeuren? 

Hoe moet dan worden begrepen dat Jezus zegt dat het Zijn volgelingen niet is gegeven 

om deze tijd te weten, omdat alleen de Vader dat moment aan Zichzelf heeft 

voorbehouden?  

De verklaring zit hem in het woordje ‘jullie’. Jezus spreekt hier tot Zijn discipelen en in 

Zijn woorden tot hen ook tot de gemeente die na hen komen zal. Zij zullen niet kunnen 

weten wanneer Jezus alles zal herstellen. Wat Jezus hier zegt is geen verwijt, omdat ze 

het nog niet zouden hebben begrepen, maar een geruststelling.  

In wat Hij zegt komen twee dingen samen.  

Het eerste waarop Jezus doelt is dat het de gemeente niet gegeven is om die tijd te 

kennen, omdat zij op het moment waarop al die zaken gebeuren, niet meer op aarde zal 

zijn. De gemeente zal de gruwel van de verwoesting niet zien, de gemeente zal de mens 

van de wetteloosheid, de zoon van het verderf die zich in de tempel zet, de twee 

getuigen en hun strijd met de antichrist en de massale terugkeer van de Joden uit alle 

landen van de aarde niet meemaken. Dat komt omdat zij jaren eerder al is opgenomen 

van de aarde, Jezus tegemoet in de lucht.  

Het tweede waarop Jezus wijst, is het feit dat de gemeente inderdaad niet kan weten 

wanneer Hij komt. De gemeente kan niet weten wanneer de opname zal plaatsvinden 

en de grote Verdrukking zal beginnen. Er zijn maar weinig profetieën die iets zeggen 

over dat moment. Het moment waarop de gemeente wordt opgenomen, komt als een 

dief in de nacht, zoals Jezus zegt. Hij zegt wel iets over die tijd, maar dat is tamelijk 

vaag. Hij zegt:  

8Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het 

andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen en er zullen 

hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën. (Markus 13:8) 

Oorlogen, aardbevingen, hongersnoden en onlusten zijn er altijd al geweest. Dat wist 

Jezus ook wel. De oorlogen, aardbevingen en hongersnoden waar Hij op doelt, zullen 

anders zijn. In de grote Verdrukking zullen deze zaken toenemen. Zo zou de rampspoed 

die honderd jaar geleden (1914-1918) begon, een wee geweest kunnen zijn en 1940-1945 

een tweede wee. Maar de negentiende eeuw was ook al een eeuw van revoluties en 

oorlogen en in het begin van de negentiende eeuw stond Europa in brand door de 

oorlogen van Napoleon na de Franse Revolutie. In de negentiende eeuw zijn er ook 

kleinere oorlogen geweest tussen Duitsland en Frankrijk en Duitsland en Denemarken. 

En na de Tweede Wereldoorlog is het eigenlijk nooit meer rustig geworden. De vier 

oorlogen van de Arabieren tegen Israël, de oorlog in Korea, Vietnamoorlog, de koude 

oorlog van Amerika en Rusland, de oorlog van Engeland om de Falklandeilanden, 

Afghanistan, Tsjetsjenië, de oorlog op de Balkan, twee Golfoorlogen tegen Irak, het 

debacle van het Westen tegen Libië en ga zo maar door. Het aantal oorlogen, 

hongersnoden in Afrika, tsunami’s in Japan, de Filipijnen, aardbevingen, 

overstromingen, aidsepidemieën sinds de Tweede Wereldoorlog is groot. De weeën 

waarover Jezus spreekt, zijn niet heel concreet. Het is onmogelijk om op grond van deze 
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zaken precies te weten wanneer de opname zal zijn. De spanningen wisselen zich af met 

momenten waarop ze helemaal weg lijken te zijn.  

Het is voor mensen die een profetisch bewustzijn hebben duidelijk dat er iets aan de 

hand is, maar ze kunnen er de vinger niet op leggen. Waarom kunnen ze dat niet? 

Omdat Jezus heeft gezegd dat het hun niet is gegeven te weten wanneer de opname zal 

plaatsvinden. De gemeente moet het doen met tamelijk vage voorspellingen.  

Eén van die voorspellingen over de opname van de gemeente staat in Jesaja. Jesaja zei 

dat de gemeente wordt opgenomen op een moment dat niemand er acht op slaat. Paulus 

zei dit ook. Hij zei dat het zal plaatsvinden op een moment dat iedereen denkt dat er 

vrede en rust is. Dan, zegt Paulus, overvalt de Verdrukking hen, zoals weeën een 

zwangere vrouw, en zet de geboorte van het Koninkrijk door.  

 

Paradoxaal genoeg is het dus niet zo dat alles langzaam maar zeker steeds slechter zal 

gaan in de wereld totdat het tot een climax komt in de Verdrukking. Het tegendeel is 

het geval. Alles zal eerst slechter gaan en juist als dit omslaat en mensen denken dat het 

beter gaat, slaat het noodlot toe. Als de brandhaarden in het Midden-Oosten zijn 

gedoofd, als er vrede in zicht lijkt te komen tussen de Arabieren en Israël, als de 

economie zich wereldwijd lijkt te herstellen en alles rustig wordt, dan is het moment 

aangebroken waarop de mensheid pas echt ernst moet gaan maken met het sluiten van 

vrede met hun Schepper.  

 

Wanneer die dag en dat uur aanbreekt, zegt Jezus in Mattheüs (24:36), weet niemand, 

zelfs de engelen niet, maar alleen de Vader. Omdat niemand weet wanneer de opname 

van de gemeente zal plaatsvinden, zal ook niemand die Jezus volgt en vóór die tijd leeft, 

kunnen weten wanneer datgene gebeurt wat na die tijd beschreven wordt. De gemeente 

kan dus niet weten wanneer Jezus de vervallen hut van Jakob zal oprichten.  

 

Als de gemeente is opgenomen en de Verdrukking is begonnen, verandert die 

onmogelijkheid om te weten wat er verder staat te gebeuren, direct. Het is vanaf dat 

moment heel goed te weten wanneer wat zal gebeuren en wanneer Jezus komt om alles 

te herstellen. De engelen zullen het dan ook weten. Zij zullen dan klaar staan om met 

Jezus mee af te dalen als Hij op de wolken komt om de aarde van de macht van de 

antichrist te bevrijden.  

De opname van de gemeente  

De woorden van Jezus tegen Zijn discipelen over het herstel van Israël zijn alleen te 

begrijpen vanuit het perspectief van de opname van de gemeente. Wat staat hierover in 

de Bijbel?  
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Er is een opname na de Verdrukking 
Jezus zegt in zijn rede over de laatste dingen iets over een opname:  

29Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal 

haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der 

hemelen zullen wankelen. (…) en alle stammen der aarde zullen zich op de borst slaan 

en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht 

en heerlijkheid. 31En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen 

zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen 

tot het andere. (Mattheüs 24:29-31 / NBG) 

Dit lijkt in strijd met het idee dat de opname van de gemeente vóór de grote 

Verdrukking zal plaatsvinden. Jezus zegt hier dat Hij aan het einde van de grote 

Verdrukking Zijn engelen zal uitzenden om de uitverkorenen te verzamelen. De vraag 

is of de uitverkorenen die hier genoemd worden, de gemeente is?  

Wie zijn de uitverkorenen aan het einde van de Verdrukking? 

In Openbaring 7 wordt een groep genoemd die komt uit de verdrukking:  

9Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, 

stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte 

gewaden en palmtakken in hun hand. 10En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is 

van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! (…)  

13En een van de oudsten antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte 

gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14En ik zei tegen hem: U weet 

het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote Verdrukking komen; 

en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het 

bloed van het Lam. (Openbaring 7:9-14) 

Deze groep is ontstaan in de grote Verdrukking, wat een afgebakende periode is. Ze 

komen niet uit de eeuwen ervoor. Jezus zegt verder over hen: 

22En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter 

wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. (Mattheüs 24:22) 

Als Jezus terugkomt aan het einde van de Verdrukking, zullen nog velen van hen in 

leven zijn. Zij zullen, zoals Jezus in Mattheüs zei, door de engelen onder bazuingeschal 

worden verzameld. Deze uitverkorenen hebben een bijzondere taak, als Jezus is 

teruggekeerd in hoofdstuk 19. Johannes schrijft in hoofdstuk 20 over hen: 

4En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik 

zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord 

van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet 
ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en 

gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5Maar de overigen van de 
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doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. 

Dit is de eerste opstanding. (Openbaring 20:4-5) 

De mensen die Johannes in hoofdstuk 7 voor de toon ziet, zullen na de Verdrukking 

levend worden op aarde. Van de overigen die niet in de Verdrukking gedood zijn, zegt 

Jezus dat ze worden verzameld. Het is sowieso duidelijk dat deze groep niet de hele 

gemeente is. Die is niet ontstaan in de grote Verdrukking, maar al eeuwen eerder. Het 

zijn ook niet de christenen die door de eeuwen heen geleden hebben of gedood zijn om 

hun geloof. Hier worden alleen zij die in de Verdrukking als martelaren stierven, 

opgewekt. Het is dus niet vanzelfsprekend dat Jezus in Mattheüs spreekt over de 

opname van de gemeente aan het einde van de Verdrukking.  

Er is een opname vóór de Verdrukking 
Er zijn andere teksten die iets zeggen over de opname. Paulus schrijft aan de gemeente 

te Korinthe:  

51Zie, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 

veranderd worden, 52en dat plotseling, in een ogenblik, ten tijde van de laatste bazuin; 

want de bazuin zal haar geluid geven, en de doden zullen opstaan, onvergankelijk, en 

wij zullen veranderd worden (1 Korintiërs. 15:51-52). 

Niet alle gelovigen zullen sterven, zegt Paulus. Sommigen zullen in een ogenblik 

veranderd worden. Aan de gemeente te Thessalonica schrijft hij daarover: 

16Want de Heere Zelf zal met een roep, met de stem van een aartsengel en met een 

bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst 

opstaan. 17Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen 

opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo 

zullen wij altijd bij de Heere zijn. (1 Thessalonicenzen 4:16-17) 

Paulus spreekt hier, net als Jezus, over de bazuin die hierbij klinkt. Hij heeft het over de 

gemeente als hij spreekt over ‘wij’, de levenden die achtergebleven zijn.  

Verschil in de omstandigheden 

Jezus zegt dat er een moment zal zijn waarop engelen onder luid bazuingeschal de 

uitverkorenen zullen verzamelen aan het einde van de grote Verdrukking. Paulus 

spreekt over de laatste bazuin, waarna de gelovigen zullen worden opgenomen en altijd 

bij de Heer zullen zijn. De overeenkomst tussen wat Paulus beschrijft en wat Jezus over 

dat moment zegt, is de bazuin. Dit kan dezelfde bazuin zijn, maar dat is niet 

noodzakelijk.  

 

De volgorde van opname 
Bij de beschrijving van Paulus komen eerst de doden in Christus tot leven. Daarna gaan 

de levenden Jezus tegemoet de lucht in. Jezus heeft het over een later moment en 
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beschrijft het verzamelen en tot leven komen andersom. Jezus spreekt niet over de 

opname in de lucht, maar het verzamelen als Hij op aarde is. Hij zegt dat zij die stierven 

tijdens de Verdrukking, pas nadat de uitverkorenen zijn verzameld tot leven komen. 

Jezus zegt dus dat eerst de uitverkorenen worden opgenomen en dan de doden tot leven 

komen. Paulus zegt dat eerst de doden levend worden en daarna de achtergeblevenen 

worden weggevoerd. De volgorde is dus bij wat Jezus en wat Paulus hierover zeggen 

andersom. 

 

Eén opname op een luidruchtig moment 
Er is nog een verschil. De ene opname verloopt vrijwel onopgemerkt en de andere vindt 

plaats op een zeer zichtbare wijze. Het beeld dat Jezus over het verzamelen van de 

uitverkorenen schetst, zal niemand ontgaan. Dit zal plaatsvinden op een moment 

waarop alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij de Zoon des mensen zien 

komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. Op dat moment zal 

Hij zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal om de uitverkorenen te verzamelen 

vanuit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere (Mattheüs 

24:30-31). Als deze opname plaatsvindt, zal dit niemand op aarde ontgaan.  

 

Eén opname op een stil moment 
Het beeld dat Paulus van de opname schetst, is veel rustiger. Hij sluit daarbij aan op wat 

hierover in Jesaja staat: 

1De rechtvaardige komt om en er is niemand, die het zich aantrekt, en de vromen 

worden weggerukt, terwijl niemand er acht op slaat, want vanwege de boosheid wordt 

de rechtvaardige weggerukt; hij gaat in vrede; zij die de rechte weg bewandeld hebben, 

rusten op hun legersteden. Maar, gij, nadert herwaarts, kinderen van een tovenares, 

nakroost van echtbreker en overspeelster. (Jesaja 57:1-3 /NBG) 

Deze opname vindt plaats op een ander moment en op een andere manier dan wat Jezus 

zei over het verzamelen van de uitverkorenen. Jesaja spreekt hier over het wegrukken 

van de vromen, niet lang voordat de kinderen van de tovenares (Babylon, zo blijkt uit 

hoofdstuk 17-18) naar het oordeel (tijdens de grote Verdrukking) gaan. Jesaja schrijft dat het 

wegrukken van de vromen zal plaatsvinden in een tijd die lijkt op wat Paulus hierover 

zegt. Beiden beschrijven niet de tijd na, maar voor de Verdrukking. Jesaja zegt: 

10De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme honden, die 

niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief. 11En deze 

honden zijn vraatzuchtig, zij kennen geen verzadiging; zij zijn herders, die niet weten 

acht te geven, zij wenden zich allen naar hun eigen weg, ieder naar zijn gewin, niemand 

uitgezonderd.  

12Komt, zeggen zij: ik zal wijn halen en laten wij bedwelmende drank zwelgen, en de 

dag van morgen zal zijn als die van vandaag, nog veel geweldiger. (Jesaja 56:10-12) 



294 

 

De wachters waar Jesaja het over heeft, voelen zich bijzonder gerust. Deze wachters zijn 

de geestelijke leiders, de opzieners (Handelingen 20:28) die de gemeente moeten bewaken 

tegen gevaar. Zij zien geen gevaar. Zij zijn, zoals Jesaja zegt, ‘blinde’ leiders. Zij spreken 

in vers 12 over het halen van wijn. Wat vooral opvalt, is dat zij zelfs geloven dat ‘de dag 

van morgen nog geweldiger zal zijn dan vandaag’. En dan volgt de tekst in Jesaja 57, 

waarover we het hebben: 

1De rechtvaardige komt om en er is niemand, die het zich aantrekt, en de vromen 
worden weggerukt, terwijl niemand er acht op slaat, want vanwege de boosheid wordt 

de rechtvaardige weggerukt; hij gaat in vrede; (Jesaja 57:1) 

Dit is een beschrijving die van toepassing is op de tijd vóór de Verdrukking: een tijd 

waarin de mensen, zoals Paulus zei, zullen zeggen dat er vrede en rust is. Dat is een tijd 

zoals vandaag. De mensen van het voormalige christelijke Westen verwachten dat de 

dag van morgen nog geweldiger zal zijn dan die van vandaag. Al sinds het begin van de 

negentiende eeuw leeft West-Europa in een roes die toen al het vooruitgangsgeloof 

werd genoemd. Velen verwachten en hopen dat de techniek en economie een tijd van 

technologische en economische rijkdom zal brengen waarin alles gemakkelijker, luxer, 

goedkoper wordt. Aan het einde van de grote Verdrukking is er geen geestelijk leider 

die zal zeggen dat de dag van morgen nog beter zal zijn dan die van vandaag. De wereld 

ligt aan het einde van de Verdrukking in puin. 

 

‘De rechtvaardige komt om’, zegt Jesaja. In onze tijd worden al enorm veel christenen 

omgebracht. En er is wereldwijd geen land dat zich dit aantrekt. Jesaja beschrijft de 

wereld die voorafgaat aan het wegrukken van de vromen, als een rustige wereld. De 

wachters zien het niet aankomen. De vraatzuchtige herders die Jezus zelfs honden 

(heidenen) noemt, hebben geen idee wat er staat te gebeuren. Het gaat hier over 

verlichte, rationele theologen met hun historische kritiek die de moderne profeten 

belachelijk maken. Het zijn vraatzuchtige herders, die slechts ‘lekker’ vinden wat 

theologisch licht te verteren is of prediken wat ‘wetenschappelijk’ klinkt. Zij wimpelen 

waarschuwingen voor de dingen die komen af als kletskoek. Als anderen op de tekenen 

van de tijd wijzen, roepen ze verontwaardigd dat de Bijbel geen spoorboekje is en dat er 

niets is om ons zorgen over te maken, dat we historisch gezien in de meest veilige tijd 

leven die er ooit is geweest en dat er niets gebeurt wat niet al veel eerder ook al is 

gebeurd. Het zijn de wachters die niets begrijpen van de op handen zijnde zaken en 

zeggen: ‘De dag van morgen zal zijn als die van vandaag, nog veel geweldiger.’ 

 

Wat Jesaja beschrijft, gaat dus niet over dezelfde opname als die waar Jezus het over 

heeft, met engelen en bazuingeschal. 

 

‘Zij’ zullen niet ontkomen 
Jesaja 57 komt overeen met wat Paulus over de opname schrijft: 
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1Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat 

men u schrijft. 2Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in 

de nacht. 3Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een 

onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij 

zullen het beslist niet ontvluchten. (1 Thessalonicenzen 5:1–3) 

Paulus schrijft, net als Jesaja, over de tijd vóór de opname als een van vrede en rust.  

Er zijn twee opnames 
Hieruit blijkt dat er twee soorten teksten zijn over een opname. De ene soort spreekt 

over een zeer opvallende opname (of verzameling) van mensen, met bazuingeschal en 

engelen aan het einde van de grote Verdrukking, als Jezus teruggekomen is. Dit zal zijn 

als er grote paniek is op de aarde. De andere soort teksten spreekt over de opname 

voordat de grote Verdrukking begint. Dit zal zijn op een moment dat iedereen denkt dat 

er vrede en rust is. De eerste groep wordt bij Jezus verzameld, als Hij nog in de lucht is; 

de andere groep wordt door de engelen verzameld, als Jezus al is neergedaald.  

Nadat de ene groep is opgenomen, gaan zij die achterbleven de grote Verdrukking in. 

De andere groep zijn de ‘uitverkorenen’ die tot geloof zijn gekomen tijdens de 

Verdrukking. De ene groep komt uit die grote Verdrukking en de andere groep zal deze 

niet meemaken.  

Dit past bij wat Jezus tegen Zijn discipelen zei, kort voor Zijn hemelvaart. Het was hun 

niet gegeven om de tijd en de gelegenheid te kennen wanneer Jezus de vervallen hut 

van David zal herstellen. Zijn discpelen zullen dat niet kunnen weten, omdat zij de 

ontwikkelingen op aarde die hieraan voorafgaan, niet zullen meemaken. Zij zijn dan al 

opgenomen. Dit geldt niet voor de mensen die tot geloof komen tijdens de Verdrukking. 

Zij zullen wel kunnen weten hoe lang het nog duurt voor zij worden verlost, als Jezus 

komt.  

Verdere argumenten over de opname van de gemeente 
Ofschoon bovenstaande over de opname eigenlijk wel duidelijk is, is er meer te zeggen 

over dit onderwerp. Omdat het onderwerp nogal wat verdeeldheid oproept, kan het 

geen kwaad om het nog iets meer uit te diepen. 

Het aanvangen van genoemde tijden 

Uit het bovenstaande blijkt dat de grote Verdrukking begint op het moment dat de 

opname van de gemeente plaatsvindt. Dit wordt ook bevestigd door de aanduiding van 

de tijden in de profetie.  

De Openbaring beschrijft verschillende keren wat er gebeurt en hoelang dit dan duurt. 

De eerste gebeurtenis moet een begin hebben. Er wordt geen ander moment beschreven 

dat als ijkpunt voor de genoemde tijden zou kunnen dienen, behalve de opname van de 

gemeente, waarna de verder beschreven gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Dit komt 
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ook overeen met wat Jesaja zegt, namelijk dat de vromen worden weggerukt, ‘maar, gij, 

nadert herwaarts, kinderen van een tovenares, nakroost van echtbreker en 

overspeelster’. (Jesaja 57:1-3 /NBG) 

Deze momenten zijn verbonden. Op het moment dat de vromen worden weggerukt, 

gaan de kinderen van de tovenares naar het oordeel. Er is geen theologische of 

exegetische reden te bedenken waarom er weken, maanden of meer tussen die twee 

gebeurtenissen zouden zitten. Op het moment dat de gemeente is weggenomen, 

beginnen de dagen en maanden die worden beschreven in de Openbaring, die leiden tot 

het oordeel van het nakroost van de (geestelijke) overspeelster en die voorafgaan aan de 

wederkomst van Jezus. 

Wat hierna moet gebeuren 

Een argument dat al is besproken is dat Johannes, direct nadat de zeven brieven aan de 

zeven gemeenten zijn gedicteerd, naar de hemel moet komen. Hij krijgt dan de opdracht 

om te gaan zien ‘wat hierna moet gebeuren’. Dat is wat er zal gebeuren nadat de zeven 

gemeenten zijn voltooid. Er is dus een moment, waarop dat wat Jezus profeteert over de 

toekomst van de zeven gemeenten, voltooid is. Op dat moment moet Johannes naar de 

hemel komen. Hij is dus niet meer op de aarde, als de volgende fase aanvangt. Wat hij 

dan op aarde ziet gebeuren, ziet hij vanuit de hemel.  

Filadelfia wordt gespaard voor de Verdrukking 

Er zijn in de zeven brieven aanknopingspunten voor het moment van de opname te 

vinden. Tegen de laatste vier kerken zegt Jezus een aantal keren iets wat naar de 

opname kan verwijzen. Tegen Thyatira zeg Jezus bijvoorbeeld dat Hij de kinderen van 

Izebel in grote Verdrukking zal werpen. Zij worden dus niet opgenomen. Tegen Sardis 

zegt Jezus dat Hij, als zij niet zullen waken, zal komen als een dief in de nacht. Zij zullen 

daar dan door worden overvallen. Tegen Filadelfia zegt Jezus zelfs dat Hij hen zal sparen 

voor de Verdrukking. Zij zullen dus zeker worden opgenomen. Tegen Laodicea zegt Hij 

tot slot dat Hij aan de deur staat en klopt.  

 

Het duidelijkst is Jezus in de brief aan Filadelfia. Daar zegt Jezus dat Hij hen zal bewaren 

voor ‘het uur van de verzoeking dat over de hele aarde zal komen’ (Openbaring 3:10). Dit 

is geen ‘gewone’ periode van verdrukking, maar de wereldwijde (grote) Verdrukking. 

Ziet de gemeente uit naar Jezus’ komst of naar de Verdrukking? 

Een ander argument dat erop wijst dat de gemeente zal worden opgenomen, is dat Jezus 

van Zijn gemeente vraagt om Zijn komst te blijven verwachten. Dat lijkt een redelijke 

opdracht. Echter, hoe zou de gemeente dat kunnen, als ze wist dat ze dan eerst door de 

grote Verdrukking heen moest. Deze Verdrukking beschrijft de Bijbel als de meest 

gruwelijke tijd op aarde. Jezus heeft er zelf van gezegd dat als deze niet zou worden 

ingekort er geen vlees behouden zou worden.  
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In dit verband schreef kerkvader Tertullianus, die er klaarblijkelijk van uitging dat de 

gemeente wel door de Verdrukking zou gaan: 

Er bestaat voor ons nog een andere, nog grotere noodzaak om te bidden voor de keizers 

en tevens voor de voorspoed van het rijk en de macht van Rome; wij weten namelijk, 

dat de grote catastrofe, welke de gehele wereld te wachten staat en het einde der tijden 

zelf, dat ons bedreigt met afschuwelijke rampen, vertraagd wordt door het uitstel dat aan 

het Romeinse Rijk verleend wordt. Dit einde nu wensen wij niet te beleven en terwijl 
wij bidden dat het uitgesteld wordt, werken wij mee aan de lange duur van het 

Romeinse Rijk. 

Tertullianus was bepaald geen bange man. Hij heeft zelf actieve vervolgingen van de 

kerk door de Romeinen meegemaakt.  

Als dit zo’n gruwelijke periode zal zijn, die voorafgaat aan de komst van Jezus, wie is er 

zo moedig om uit te zien naar Zijn komst op de wolken? Wie durft uit te zien naar Zijn 

komst, als hij of zij weet dat de kans zeer groot is om te worden doodgemarteld door 

sadisten die er hun beroep van hebben gemaakt dit op de meest gruwelijke wijze te 

doen?  

 

Deze Verdrukking wordt in het Oude Testament ook wel de Dag des Heren genoemd. 

Zou Jezus zijn gemeente vragen uit te zien naar deze ‘dag’? Nee, dat doet Hij niet. De 

profeet Amos waarschuwt om dat niet te doen. Hij schrijft over de Dag des Heren:  

18Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor 

u zijn? Duisternis is hij, en geen licht! 19Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, 

en een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en 

hem bijt een slang! 20Duisternis zal immers de dag des HEREN zijn en geen licht, ja 

donker en zonder glans. (Amos 5:18) 

Als God zegt dat het dwaas is om uit te zien naar die dag, dan vraagt Jezus Zijn 

gemeente ook niet dat te doen. Jezus vraagt zijn volgelingen naar Zijn komst uit te zien, 

zonder dat ze bang hoeven te zijn voor de Verdrukking die komen gaat. De grote 

Verdrukking is geen oordeel over de volgelingen van Jezus, maar over zondaren.  

Nogmaals: zij - u 

Hoewel er meer over te zeggen is, is het voldoende om af te sluiten met de tekst uit de 

brief aan de gemeente te Thessaloniki, waar Paulus schrijft:  

3Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht 

verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het 

beslist niet ontkomen. (1 Thessalonicenzen. 5:3) 

‘Zij zullen niet ontkomen!’ De tijd van verzoeking (de grote Verdrukking) komt over hen.  
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4Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. (1 

Thessalonicenzen. 5:4) 

U bent niet in de duisternis, zegt Paulus. Die dag zal de gemeente niet overvallen als een 

dief. Deze bemoediging heeft alleen zin, als de gemeente in staat is om de gevolgen van 

wat de dief komt doen, te voorkomen. Niemand heeft er iets aan om te weten wanneer 

er een dief komt, als de roof onafwendbaar is. Jezus zegt met het oog hierop: 

43Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief 

komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten 

inbreken. 44Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, 

zal de Zoon des mensen komen. (Mattheüs 24:43-44) 

De gemeente zal, als deze duisternis over de aarde komt, haar voorbereidingen hebben 

getroffen. Zij zal haar huis niet laten leeghalen in het donker. Ze had de benodigde olie 

in haar lamp, toen de bruidegom kwam, en mag binnengaan in het feest. De gemeente 

heeft wel te lijden onder verzoeking en vervolging, maar niet onder de toorn van God.  

Wat is de zin van het bezig zijn met de wederkomst? 

Uit dit alles blijkt dat de kerk geen deel heeft aan de Verdrukking en dat ze ook niet kan 

weten wanneer deze begint en wanneer Jezus haar komt halen. Wederom dringt zich, 

net als in het begin van dit boek, de vraag op: Wat heeft het dan voor zin om met de 

opname bezig te zijn? Het antwoord is simpel: christenen horen op de uitkijk te staan 

voor de komst van de Bruidengom, juist omdat dit geen moment van verdrukking en 

oordeel is, maar van verlossing en vreugde. Jezus zegt zelf dat de gemeente moet uitzien 

naar Zijn komst, ook al weet ze niet exact wanneer het moment werkelijk zal 

aanbreken. Juist omdat ze niet weet wanneer dit gebeurt en misschien het gevoel heeft 

dat dit langer duurt dan ze aanvankelijk verwachte, moet ze voorbereid zijn om vol te 

houden. 

Als de gemeente de Bijbel begrijpt en de profeten heeft bestudeerd, dan zal ze samen-

pakkende wolken die aan de storm voorafgaan, aan de horizon herkennen, ook al hoeft 

ze deze zelf niet mee te maken. Reeds nu zijn er van die wolken. Misschien ontwikkelen 

ze zich anders dan we zouden verwachten. Mogelijk waaien sommige donkere wolken 

weer over en ontwikkelen zich achter de horizon weer andere. Toch valt het gelovigen 

die de Bijbel lezen, te verwijten dat ze ‘Laodiceaans’ blind zijn, als ze niet in de gaten 

hebben hoe God Zijn volk herstelt en hoe de satan nu al alles op alles zet om dat volk in 

een isolement te drijven om het te vernietigen. Hij kan niet anders, omdat hij het haat 

en iedereen ertoe aanzet om dat ook te doen. Maar niemand zal kunnen tegenhouden 

dat dit zal leiden tot het moment dat de Messias de vervallen hut van David zal 

herstellen. 

 
 
  



299 

 

De drie delen die elk de hele grote Verdrukking beschrijven 

De Openbaring beschrijft vanaf hoofdstuk 6 tot 19:11 de grote Verdrukking.  

De tekst beschrijft niet chronologisch wat er in die periode zal gebeuren. Vanaf hier tot 

hoofdstuk 15:5 bestaat de profetie uit drie delen. Die drie delen beschrijven de hele 

Verdrukking, elk vanaf het begin tot het einde, elk vanuit een ander perspectiefFout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd.. Elk deel begint na de aanvang van de Verdrukking en 

eindigt met het beschrijven van een aardbeving en/of bliksemstralen, stemmen en 

donderslagen. Deze genoemde natuurverschijnselen zullen plaatsvinden bij de laatste 

van de zeven schalen van de toorn van God, die over de aarde worden uitgegoten. Dat is 

dus helemaal aan het einde van de Verdrukking.  

 

Nadat de zevende schaal over de aarde is uitgegoten (16:17) is het moment gekomen dat 

Christus op aarde terugkeert. Dit terugkeren worden echter pas beschreven in 

hoofdstuk 19:11. De hoofdstukken 17-18 daartussen beschrijven details van het oordeel 

over Babylon, dat plaatsvindt bij de zevende schaal, waar wordt gezegd dat het oordeel 

over haar is gekomen. 

De drie invalshoeken op de profetie (tussen hoofdstuk 5 en 15:5) die we vanaf hier gaan 

zien, worden op een aantal plaatsen aangevuld met ingelaste stukjes informatie. Deze 

stukjes zijn een soort kaderteksten die inzoomen op iets in de hemel of op de aarde 

tijdens de Verdrukking.  

  



300 

 

Het eerste deel van het visioen over de grote Verdrukking:  
De zeven zegels (Openbaring 6 - 8:1)  

Openbaring 6  

Het verbreken van de zeven zegels  

Hier in hoofdstuk 6 begint het eerste perspectief op de grote Verdrukking, met het 

verbreken van de zeven zegels. Bij het tweede perspectief van de profetie, dat gaat over 

de zeven bazuinen, zal deze indeling worden onderbouwd.  

1En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier 

dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie!!  2En ik zag en zie, een 

wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok 

uit, overwinnend en om te overwinnen.  

3En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom 

en zie! 4En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht 

gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou 

afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. 

5En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en 

zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn 

hand. 6En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor 

een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen 

schade toe. 

7En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier 

zeggen: Kom en zie! 8En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was 

de dood, en het rijk van de dood 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. (Openbaring 6: 1-8) 

De eerste vier zegels hebben een zekere overeenkomst. Telkens wanneer een zegel 

wordt verbroken, zegt één van de vier cherubs met een luide stem: Kom. Johannes ziet 

dan een ruiter op een paard in een bepaalde kleur, die iets ontvangt wat gevolgen heeft 

voor de mensen op aarde. 

Het eerste zegel – witte paard (vers 1 - 2) 

1En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier 

dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! 2En ik zag en zie, een 

wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok 

uit, overwinnend en om te overwinnen. 
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Het eerste paard en diens ruiter zijn wit. De ruiter krijgt een boog. Die boog staat voor 

militaire en politieke macht, zo blijkt. Hij krijgt immers ook een kroon: koningschap. 

God geeft de macht en het koningschap aan wie Hij wil. Nebukadnezar, de koning van 

Babel, moest dat ooit pijnlijk ondervinden (Daniël 4:16-17, 4:32-37). Deze koning krijgt een 

bepaalde tijd macht om zijn werk te doen, maar het is God die beveelt wat dat is.  

Is deze ruiter Christus? 

De verleiding is groot om van deze ruiter te denken dat hij Christus is. Aan het einde 

van de Verdrukking komt Jezus op een wit paard uit de hemel. Hij wordt dan gevolgd 

door Zijn engelenlegers. Als de witte ruiter hier ook Jezus was, dan zou Hij na deze 

gebeurtenis weer terug naar de hemel moeten gaan om in hoofdstuk 19 opnieuw terug 

te komen. Er zijn verder geen aanwijzingen dat zoiets zal gebeuren. Wat Johannes hier 

ziet, is ook niet een terugblik op Jezus’ eerste komst op aarde. Jezus kwam toen niet als 

politiek leider. Johannes kreeg in de Openbaring ook geen overzicht van de 

geschiedenis, maar van de toekomst.  

Dat de indruk ontstaat dat dit Jezus is, is niet verwonderlijk. De ruiter heeft er 

inderdaad alle schijn van dat hij dat is. Velen zullen, op het moment dat deze ruiter op 

het wereldtoneel verschijnt, dit ook denken. Maar hij is Jezus niet. Hij is diens 

tegenpool, de antichrist. Christus strijdt niet met een boog op afstand. Hij strijdt met het 

zwaard uit Zijn mond, zei Hij tegen Pergamus. Als Christus aan het eind van de 

Verdrukking met Zijn witte paard van de hemel neerdaalt (Openbaring 19), dan zullen er 

geen andere machthebbers (rood, zwart en grauw) meer na Hem komen die de aarde zullen 

verdrukken en er een bloedbad zullen aanrichten. Als Jezus komt, is dat om orde op 

zaken te stellen, waarna het Duizendjarig Rijk aanvangt.  

De paarden horen bij elkaar 

Deze tekst, die spreekt over paarden, is te begrijpen met de visioenen van dieren in het 

boek Daniël en de uitleg van de droom van de farao in de geschiedenis van Jozef.  

De farao droomt dat er zeven vette koeien uit de rivier de Nijl komen, die worden 

gevolgd door zeven magere. De zeven vette koeien werden door de zeven magere 

opgevreten, zonder dat die daar zelf dikker van werden. De betekenis hiervan was dat er 

eerst zeven vette (rijke) jaren zouden komen en dat de rijkdom en overvloed van deze 

rijke jaren zouden worden tenietgedaan door de zeven magere die erop volgden (Genesis 

41:18-22). De betekenis van de koeien was dus tweeërlei. Elke afzonderlijke koe stond 

voor rijkdom of armoede en voor een periode van één jaar. En de koeien hoorden bij 

elkaar. Ook de vier paarden in de Openbaring, die elk een andere kleur hebben, horen 

bij elkaar.  

De paarden zijn een koninkrijk 

De vier beschreven ruiters, elk op zijn paard, zijn vier achtereenvolgende kenmerken 

van één koninkrijk. Wat Johannes ziet, is vergelijkbaar met dat wat Daniël in een 
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visioen wordt getoond over de toekomst van zijn volk. In die droom ziet hij hoe de 

golven van de zee door een harde wind worden opgezweept, waarna er vier dieren uit 

de zee tevoorschijn komen. Het eerste dier leek op een leeuw, het tweede op een beer, 

het derde op een panter en het vierde was afzichtelijk en had grote ijzeren tanden en 

tien horens. Dit beeld wordt vervolgens aan Daniël uitgelegd. Het wordt dan duidelijk 

dat deze dieren vier koningen zijn die uit de aarde zullen opkomen (Daniël 7:17). Op een 

later moment krijgt Daniël (8:20) nog een visioen over een ram en een geitenbok. Van 

deze twee dieren wordt gezegd dat de ram doelt op de koningen van de Meden en 

Perzen en de geitenbok op de koning van Griekenland. In deze profetieën is elk van de 

dieren dus een koninkrijk. 

De ruiters en paarden in de Openbaring horen bij elkaar. Zij zijn hetzelfde koninkrijk of 

dezelfde politieke macht die de aarde zal domineren tijdens de grote Verdrukking. De 

machthebber van dit koninkrijk lijkt in het begin op Christus, maar in zijn kielzog volgt 

de dood. Het paard en diens ruiter zal een land of een militaire en economische 

grootheid zijn, die macht over de hele aarde krijgt.  

De vier kleuren 

Dat de vier paarden elk een andere kleur hebben, betekent dat het rijk zich in vier fasen 

met vier verschillende kenmerken zal ontwikkelen.  

Het paard zal, in hoofdstuk 13, een federatie van verschillende landen blijken te zijn. De 

ruiter is de politieke en militaire leider daarvan. Hij is de grootste politieke machthebber 

tijdens de grote Verdrukking. Hij is er om de twee getuigen te doden in hoofdstuk 11 en 

hij is de heerser over elk geslacht, elk volk, elke taal en natie daarna (Openbaring 13:7), tot 

Christus komt. In zijn eerste, witte verschijning komt hij als vredestichter, maar hij 

wordt in Openbaring 11:7 als ‘beest uit de afgrond’ beschreven en in Openbaring 13 als 

‘beest uit de zee’. Deze ruiter zal een belangrijke rol spelen bij Jezus’ komst, zo staat er 

in hoofdstuk 19: 

19En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om 

oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. 

De twee ruiters zullen elkaar bestrijden. 

Uit welk land komt de antichrist? 
Het heeft er alles van weg dat het witte paard een land of een politieke macht is. Dit komt 

ook overeen met de dieren uit de profetieën van bijvoorbeeld Daniël. Welk land zou dat dan 

kunnen zijn?  

Later (Openbaring 13:4) wordt duidelijk dat de antichrist macht heeft over al de mensen op de 

aarde en dat zij hem prijzen om zijn kracht en doortastendheid. Het is niet aannemelijk dat 

de wereldbevolking leiders van landen als China of Rusland zal roemen. Zowel Rusland als 

China hebben een geschiedenis waarin zij op een onderdrukkende manier hun wil oplegden 

aan volken die onder hun invloedsfeer zijn.  
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Het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Amerika, Midden-Amerika of Canada zijn ook geen 

gebieden waarvan het aannemelijk is dat ze zich zouden ontwikkelen tot de bakermat van 

een regime dat de volkeren van de wereld zal domineren. De Verenigde Staten of de 

Verenigde Naties komen daar wel voor in aanmerking. Zij opereren beide mondiaal. Als zij 

in staat zullen zijn om de chaos die op een zeker moment op de wereld ontstaat, te bezweren 

en een nieuw Wereldorde kunnen stichten die wel lijkt te werken, zullen ze daarvoor de 

genoemde eer kunnen krijgen.  

Toch is het het meest voor de hand liggend dat de antichrist uit Europa komt. Er wordt in 

Daniël over hem geprofeteerd. Er wordt dan vermeld dat hij tijdens de Verdrukking dezelfde 

machthebber is als degene eerder Jeruzalem en de tempel zou verwoesten. Die machthebber 

zou Rome zijn in het jaar zeventig. Rome (Italië) is nu lid van de Europese gemeenschap. Deze 

gemeenschap heeft steeds meer kenmerken van het oude Rome. Ze heeft nu nog geen eigen 

leger, dat het witte paard tijdens de Verdrukking wel heeft, zo blijkt uit de beschreven boog 

die Johannes ziet, maar dat kan veranderen. Het lijkt erop dat dit nieuwe Rome de leider van 

die nieuwe globale Wereldorde zal worden. 

Paulus zegt over de grote Verdrukking en de antichrist, dat die komen als de mensen zullen 

zeggen: Er is vrede en veiligheid. Dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals 

barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten (1 

Thessalonicenzen 5:3). De ‘witte’ (vrede) invloed van het eerste paard zal zich dus naar alle 

waarschijnlijkheid al aan het ontwikkelen zijn vóór de Verdrukking begonnen is, waarna het 

rijk van de antichrist rood wordt.  

Het tweede zegel – rode paard (vers 3 - 4) 

3En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom 

en zie! 4En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht 

gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou 

afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. 

Het tweede paard en zijn berijder zijn rood: de kleur van bloed. Hier blijkt dat met de 

komst van het eerste (witte) paard niet het Vrederijk van Christus op aarde is gekomen. 

De ruiter op het rode paard laat zien dat de antichrist na verloop van tijd zijn ware aard 

zal tonen. Zijn vrederijk wordt rood: de prijs die de mensen moeten betalen voor zijn 

regering is hoog. De boog die hij had gekregen, maakt plaats voor een 

 groot zwaard. In deze periode zal er veel strijd zijn.  

Het derde zegel – zwarte paard (vers 5 - 6) 

5En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en 

zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn 

hand. 6En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor 

een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen 

schade toe. 
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Het derde paard en zijn berijder tonen de zwarte aard van het rijk en de persoon van de 

antichrist. De weegschaal die de ruiter in zijn hand heeft, heeft betrekking op de handel. 

De genoemde één penning was in de tijd van Johannes het dagloon voor een arbeider 

(Mattheüs 20:2). Als een heel salaris opgaat aan eten alleen, dan betekent dat: of honger of 

geen onderdak. Het rijk van de antichrist zal een wereldwijde economische depressie 

kennen, zoals in de dertiger jaren van de twintigste eeuw of nog veel erger. Dit zal voor 

velen hongersnood betekenen, vooral voor de lagere inkomens en de armen. Immers, 

aan de olie en de wijn, luxeproducten, mag geen schade worden toegebracht, zegt de 

profetie.  

Het witte paard is bij het verbreken van het tweede zegel rood geworden en nu, door de 

vele burgeroorlogen, zwart. Het zogenaamde Vrederijk heeft strijd en honger gebracht. 

Op de aarde zal wereldwijd anarchie zijn, zoals in Syrië en Irak met de opkomst van ISIS 

en in Libië na het verdrijven van Khadaffi. 

Het vierde zegel – grauwe paard (vers 7 - 8) 

7En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier 

zeggen: Kom en zie! 8En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was 

de dood, en het rijk van de dood 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 vierde paard is vaal/grauw. Hier blijkt dat de ruiter een naam heeft. Eerder was hij 

als het ware incognito: een wolf in schaapskleren. Maar hoewel hij zich voordeed als 

Christus, is hij in werkelijkheid de Dood. Een aantal zaken dat bij de drie voorgaande 

paarden genoemd werd, komen hier opnieuw naar voren. De ruiter van het vierde paard 

wordt macht gegeven (zie de kroon bij het witte paard) om te doden met het zwaard (zie het 

rode paard), de honger (zie het zwarte paard) en de dood.  

 

Het is niet te zeggen hoe lang de vier verschillende stadia van het rijk van de antichrist 

zullen duren. In de Openbaring duren niet alle periodes die op dezelfde manier worden 

beschreven, even lang. De vijfde bazuin, zo zullen we straks zien, duurt vijf maanden, 

maar de zesde drieënhalf jaar. Bij het verbreken van de eerste vier zegels worden geen 

tijden vermeld.  

 

Er is misschien wel iets over de duur van de fasen van het rijk van de antichrist te 

zeggen vanuit andere delen van de Openbaring. Als de antichrist in het midden van de 

grote Verdrukking in een strijd met de twee getuigen (Openbaring 11) verwikkeld zal zijn, 

dan wordt hij in elk geval (nog?) op handen gedragen vanwege zijn onoverwinnelijkheid 

(Openbaring 13:7-8). Het is mogelijk dat velen de antichrist dan nog als de ruiter op het 

witte paard zullen ervaren. 
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Het vijfde zegel – de zielen onder het altaar (vers 9 - 11) 

9En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen 

die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat 

zij hadden. 10En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, 

oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? 11En aan ieder van 

hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte 

tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun 

broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. 

Dit vijfde zegel is anders dan de vorige vier. Bij de eerste vier gebeurde telkens iets op 

aarde. Bij dit zegel niet. Hier wordt Johannes iets getoond in de hemel. Hij ziet mensen 

onder het altaar.  

Wie zijn die mensen en waarom zijn zij daar? Verschillende teksten maken dit duidelijk. 

Hier staat dat deze zielen zijn gedood tijdens de grote Verdrukking. In hoofdstuk 7 

worden ze de ‘menigte die niemand kan tellen’ genoemd. Zij blijken tijdens de 

Verdrukking te zijn gedood om hun geloof in God. Dit doden zal (vooral) gebeuren in de 

tweede helft van de Verdrukking. Dan zal er een beeld van de antichrist zijn opgericht 

waar iedereen voor moet knielen. Wie dat dan niet doet, wordt gedood (Openbaring 

13:15).  

 

Het altaar was, net als al het andere dat werd gezien in de tabernakel, een symbool van 

Jezus zelf (zie de aantekeningen bij Openbaring 8:3).  

Jezus heeft deze schare onder Zijn hoede. Deze mensen zijn geen leden van de 

gemeente, want die bevinden zich na hun sterven niet onder het altaar maar in het 

paradijs (Lucas 23:43). De Verdrukking is hier nog niet voorbij. De zielen wordt gevraagd 

nog een korte tijd geduld te hebben. Er lijkt een vooraf bepaald aantal mensen te zijn 

dat gedood zal worden. Of dit letterlijk zo moet worden gezien is niet duidelijk. Het lijkt 

zinloos dat God van tevoren bepaald zou hebben dat een zeker getal vol moet zijn voor 

dit moorden stopt. Het is wellicht eerder zo bedoeld dat God controle heeft op wat er 

gebeurt. Er zal, zoals Jezus zegt, geen mus ter aarde zal vallen zonder de Vader (Mattheüs 

10:29), maar dit moet niet omgekeerd worden gezien. God heeft weet van elke dode mus 

en elke gedode mens, maar dit betekent niet dat God de hand heeft in hun dood.  

Het zesde zegel –het einde van de Verdrukking en de wederkomst 
van Jezus (vers 12 - 17) 

12En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote 

aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13en de 

sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen 

afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. 14En de hemel week terug als een 

boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats 

gerukt. 15En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de 
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machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de 

rotsen in de bergen. 16En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg 

ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. 
17Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? 

Bij het verbreken van dit zegel komt Christus terug. Dit is het moment dat de 
Verdrukking is afgelopen en het Duizendjarig Rijk begint. De mensen verbergen zich in 

de aarde en vrezen Gods aangezicht. De mensen weten dat de dag van de toorn van God 

is gekomen. Wat hier staat beschreven, komt in de Bijbel op verschillende plaatsten 

terug. Toen de discipelen Jezus vroegen naar de tekenen van zijn komst, zei Hij: 

29En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan 

zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van 

de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30En dan zal aan de hemel het teken van de 

Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven 

en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met 

grote kracht en heerlijkheid. (Mattheüs 24:29-30) 

Het is goed om nog eens noemen dat uit wat Jezus zegt, blijkt dit zesde (en dus ook het 

zevende) zegel plaats vindt na de Verdrukking. Dat zouden we over het hoofd kunnen 

zien omdat hierna bij de bazuinen en verder bij de tekens in de hemel, opnieuw allerlei 

andere informatie wordt gegeven over de Verdrukking. De informatie die hierna in 

Openbaring wordt gegeven is vanuit nieuwe invalshoeken dan de informatie die hier bij 

het openen van de zeven zegels wordt besproken. 

 

Bij het verbreken van dit zesde zegel worden de dingen gezien die Jezus heeft voorspeld: 

de zon verduistert, de maan geeft zijn licht niet meer, de sterren vallen op aarde, de 

hemel wijkt, de mensen verbergen zich in de spelonken, sidderen van angst voor het 

komende oordeel en smeken de bergen om hen te verbergen. De dag van Gods toorn is 

aangebroken. 

Dit moment wordt meerdere keren beschreven (Openbaring 8:4, 11:15, 16:17-21). Het is niet 

zo dat dit een aantal keren zal plaatsvinden. Het is niet zo dat de ‘storm’ telkens weer 

gaat liggen, de zon weer helder en de maan weer vol wordt om daarna nog eens zwart 

en bloedrood te worden waarna de bergen en eilanden opnieuw van hun plek worden 

gerukt. Na dit moment, na dit zesde zegel, zal de hemel zich niet weer sluiten en de 

mensen zullen dan niet weer uit de holen en spelonken komen om hun dagelijkse 

beslommeringen weer op te pakken en opnieuw achter de antichrist aan te lopen.  

Dit beschreven moment bij de zesde bazuin gaat over de komst van de Zoon des 

mensen. Dit is het moment waarop Hij zal verschijnen. Bij monde van de profeet Jesaja 

zegt God:   

9Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende 

toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. 10Ja, 

de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de 
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zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten 

schijnen. (…) 13Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van 

haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten, en om de dag van 

Zijn brandende toorn. (Jesaja 13:9-13)  

Petrus haalt tijdens zijn toespraak op het Pinksterfeest te Jeruzalem Joël aan, die over dit 

moment zegt:  

30en zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde, bloed en vuur en 

rookzuilen. 31De zon zal in duisternis en de maan in bloed veranderd worden, eer de 

grote en verschrikkelijke dag des Heren komt.’ (Joël 2:30-31)  

Deze teksten van Jesaja en Joël spreken over dit moment waarop dit zesde zegel wordt 

verbroken. De beschreven zaken worden in de profetie nog een aantal keren genoemd. 

Als dat gebeurt dan beschrijven zij, zoals gezegd, vanuit een ander perspectief ditzelfde 

moment. Op het moment dat de zon en de maan verduisteren en de sterren op aarde 

vallen, zullen de stammen van het land weeklagen en de Zoon van de mensen zien op 

de wolken. Dat is de reden waarom de koningen en oversten van de aarde bij het 

verbreken  

van dit zegel zeggen: ‘Verberg ons voor het aangezicht van Hem die gezeten is op de 

troon en de toorn van het Lam, want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan 

bestaan?’ Deze reactie is ook te begrijpen, omdat deze koningen waren verzameld voor 

Gods strijd, zo wordt later meegedeeld (Openbaring 16:14). 

De hemel wijkt hier om Jezus door te laten. Het is voor Zijn komst, dat de eilanden en 

bergen van de aarde vluchten (Openbaring 20:11). Dit is het moment dat de bedrieglijke 

ruiter op zijn witte paard (de antichrist) wordt ontmaskerd door die andere ruiter op Zijn 

witte paard, die uit de hemel neerdaalt: Jezus Christus (Openbaring 19:11).  

 

Binnen de beschrijving van de zeven zegels is de Verdrukking hier afgelopen. Zes van 

de zeven zegels zijn verbroken. Voordat het zevende zegel verbroken zal worden, wordt 

door ‘de andere engel’ informatie gegeven over de honderdvierenveertigduizend 

verzegelden uit de stammen van Israël en de menigte die niemand kan tellen, uit de 

grote Verdrukking. 

Openbaring 7 

Twee ingelaste delen  
Hierna volgen twee ingelaste teksten, die in het kort informatie geven over zaken die de 

hele Verdrukking betreffen. Het eerste deel is hier hoofdstuk 7, waar wordt gesproken 

over de verzegeling van de honderdvierenveertigduizend en de schare die uit de 

Verdrukking is gekomen. Het tweede deel staat in de eerste 5 verzen van hoofdstuk 8. 

Beide tonen de zaken die plaatsvinden tijdens de hele periode van de Verdrukking. 
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Wat in deze teksten staat, is als het ware een kadertekst die een eigen stukje informatie 

geeft over de Verdrukking. Deze twee teksten staat los van de gebeurtenissen die 

worden beschreven als gevolg van het verbreken van de zeven zegels. Dergelijke 

ingelaste stukjes met informatie komen een aantal keren voor in de Openbaring.  

1Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier 

winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of 

tegen enige boom.  

De vier winden der aarde (vers 1) 

De vier winden worden door vier engelen vastgehouden, zodat zij niet waaien over de 

aarde.  

De vier windstreken 
Er staat weinig in de Bijbel wat kan helpen om deze tekst te begrijpen. Er wordt wel 

dikwijls gesproken over de vier windstreken, zoals in Zacharia: 

6Vlucht uit het Noorderland! luidt het woord des HEREN, want naar de vier 

windstreken des hemels heb Ik u uiteengedreven, luidt het woord des HEREN. (Zacharia 

2:6) 

God spreekt hier tot Zacharia niet over de vier winden van de aarde, maar over de vier 

windstreken waarheen Hij het volk heeft verdreven. Dit soort teksten komt vaak voor 

in de Bijbel, maar geven geen inzicht in wat hier in de Openbaring wordt bedoeld. 

De vier windstreken van de aarde of de hemel 
De tekst hier is de enige in de Bijbel waar wordt gesproken over de vier winden van de 

aarde. Een aanknopingspunt om hier iets over aan de weet te kunnen komen staat in 

Daniël: 

2Ik, Daniël, zag een gezicht in den nacht, en zie, de vier winden des hemels stormden 

tegen elkander op de grote zee. (Daniël 7:2) 

Deze winden worden, anders dan in de Openbaring, de winden van de hemel genoemd. 

Zacharia schrijft ook over deze vier winden: 

1Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, vier wagens kwamen tevoorschijn tussen 

twee bergen, en die bergen waren bergen van koper. 2De eerste wagen had rode paarden, 
de tweede wagen zwarte paarden, 3de derde wagen witte paarden en de vierde wagen 
sterke, gevlekte paarden.  

4Ik nam het woord en zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze 

wagens, mijn Heere? 5Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de vier 
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winden van de hemel, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel 

de aarde hebben gestaan. (Zacharia 6:1-5) 

De vier winden van de hemel uit Daniël worden dus ook genoemd in Zacharia. Ze doen 

denken aan de vier paarden in Openbaring 6. Deze paarden uit Zacharia hebben zelfs 

nagenoeg dezelfde kleuren als de paarden die bij het verbreken van de eerste vier zegels 

door de cherubs worden bevolen om te komen. 

Wind en geest 
Het woord dat in Zacharia 6:5 met ‘wind’ is vertaald, is ‘ruach’. Ruach is zowel met 

‘wind’ te vertalen, als met ‘geest’. Zo staat er in Genesis 1: 

2De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest 

(Ruach) van God zweefde boven het water. (Genesis 1:2) 

Niet alleen Gods Geest wordt hiermee aangeduid. Ook de geest van de mens is een 

‘ruach’.  

8En het gebeurde de volgende morgen dat zijn (nl. van Farao) geest (ruach) verontrust was. 

Hij stuurde boden en liet al de magiërs van Egypte en al zijn wijzen roepen. (Genesis 41:8) 

Ook het leven van dieren wordt ermee aangeduid. 

15En van alle vlees waar een levensgeest (ruach) in was, kwamen ze naar Noach in de ark, 

twee aan twee. (Genesis 7:15) 

De vier winden van de hemel zijn dus geen meteorologische verschijnselen, maar 

levende wezens.  

Diverse Engelse vertalingen spreken in Zacharia, waar in het Nederlands winden’ staat, 

over de ‘vier geesten van de hemel’. De New International Version (NIV) schrijft bij-

voorbeeld: 

5The angel answered me, These are the for spirits of heaven, going on from standing in 

de presence of the Lord. (Zacharia 6:5 /NIV) 

Er blijkt een verband tussen de winden, de paarden, de cherubs en deze vier engelen. De 

vier winden van de hemel worden ook de vier ruiters voor Gods troon genoemd. De 

reden waarom ze nu de ‘vier winden van de aarde’ worden genoemd, is wellicht omdat 

ze hier effect op de aarde hebben.  

De vier cherubs en de vier winden  
In de Openbaring worden de vier gekleurde paarden en hun ruiters bevolen door de 

vier cherubs. Cherubs zijn ingedeeld bij de engelen, zo bleek (Openbaring 4). De vier 

engelen die macht hebben over de vier winden (de vier ruiters), zijn de vier cherubs.  
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Geen wind 
De vier engelen houden de vier winden tegen.  

opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. 

Dit gaat hier niet over weersomstandigheden, maar over rust op de aarde. Dit is het 

moment waarover Paulus schreef: als de mensen denken dat het vrede en rust is, dan is 

dat juist het moment waarop de ellende hen zal overvallen zoals de weeën dat doen bij 

een zwangere vrouw (1 Thessalonicenzen 5:3). De vier winden, de vier ruiters, worden nog 

tegengehouden. Het is nog rustig op de aarde maar de grote Verdrukking staat op het 

punt om te beginnen. 

De andere engel (1) (Openbaring 7:2 - 3) 

Nadat de vier engelen en de vier winden zijn genoemd, wordt een andere engel 

beschreven.  

2En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de 

levende God.  

Deze andere Engel is een opmerkelijk fenomeen. In eerste instantie lijkt dit gewoon een 

andere engel. Het woord ‘andere’ is dan een bijvoeglijk naamwoord om de engel te 

onderscheiden van de eerste vier of nog andere engelen. Toch beweegt deze engel zich 

op zo’n andere manier door de Openbaring heen, dat dit opvalt.  

Wat is een engel? 
Een definitie van wat engelen zijn staat in de Hebreeënbrief (1:14). De auteur zegt daar 

dat engelen dienende geesten zijn die uitgezonden worden om de gemeente bij te staan. 

Er staan verschillende teksten over engelen in de Bijbel. Als Gabriël bijvoorbeeld naar 

Maria wordt gestuurd om de geboorte van Jezus aan te kondigen, zegt hij:  

Gij hebt genade gevonden bij God (…) de Here God zal Hem de troon van zijn vader 

David geven. (Lukas. 1:31-32)  

De engel Gabriël spreekt dus namens God. Hij matigt zich niet aan om namens zichzelf 

te spreken.  

De Engel des Heren 
In het Oude Testament komt ook zo’n ‘andere’ engel voor. Dit is de Engel van de Here 

of de Engel Gods. Deze Engel spreekt, als Hij namens God spreekt, namens Zichzelf. De 

eerste keer dat deze Engel wordt genoemd, is als Hagar en Ismaël zijn gevlucht voor 

Sara. Later komt Hagar deze Engel nog eens tegen, waarbij Hij zegt:  

19Ik zal hem (Ismaël) tot een groot volk stellen. (Genesis 21:19) 
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Gabriël zal nooit ‘Ik zal’ zeggen, als hij namens God een boodschap brengt. De Engel des 

Heren doet dat wel. Telkens als Hij in het Oude Testament wordt genoemd, spreekt Hij 

namens Zichzelf als God. Deze Engel is een andere engel dan de overige en een 

verschijningsvorm van Jezus Christus.  

De andere Engel komt van waar de zon opgaat 
Deze andere Engel komt in dit hoofdstuk uit het oosten. In Ezechiël wordt over de 

nieuwe tempel vermeld dat de ingang daarvan, net als die van de tabernakel en later de 

tempel in Jeruzalem, op het oosten uitkwam. Zo schrijft Ezechiël: 

1Toen leidde hij mij naar de poort; het was de poort die gericht was naar het oosten. 2En 

zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting (Ezechiël 43:1-2) 

Verder spreekt Ezechiël over een priesterkoning: 

12Wanneer de vorst een vrijwillig offer bereidt, een brandoffer of een vredeoffer als 

vrijwillige gave aan de Here, dan zal men de poort die op het oosten uitziet voor hem 

openen en hij zal zijn brandoffer en zijn vredeoffer bereiden. (Ezechiël 46:12) 

Niemand anders mocht door die poort gaan, behalve ‘de vorst’. Deze vorst mocht hier 

volgens Ezechiël binnengaan om offers te brengen.  

Een priesterkoning 
Dat Ezechiël spreekt over een vorst die offers brengt, is daarom opmerkelijk omdat 

Joodse koningen geen offers mochten brengen. De koningen van Israël kwamen uit het 

geslacht van David (uit de stam van Juda). De offers mochten alleen worden gebracht door 

de priesters, en die kwamen uit de stam van Levi.  

De tekst in Ezechiël beschrijft dan ook niet de tempel in Jeruzalem, zoals die er stond 

rond het begin van de jaartelling, maar de tempel die er zal zijn in het Duizendjarig 

Rijk. Dat zal de tijd zijn dat de Messias de koning over de aarde is. De Messias is ‘de 

vorst’ waarover zo’n twintig keer in de Bijbel wordt gesproken in verband met die 

nieuwe tempel. Hier is dus sprake van de nieuwe priesterorde. Over deze priesterorde 

zegt de Hebreeënbrief:  

11Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden 

– want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen – waarom was het dan 

nog nodig dat er een andere Priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, Eén 

van Wie niet gezegd kan worden dat Hij naar de ordening van Aäron was?  

12Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een 

verandering van de wet plaats. 13Want Hij van Wie deze dingen gezegd worden, behoort 

tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. 14Het 

is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets 

gezegd heeft in verband met het priesterschap. (Hebreeën 7:11-14) 
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De stam Juda was in de woestijn aan de oostkant van de tabernakel gelegerd (Numeri 2:3). 

Jezus kwam, net als de zon en net als elke priester die dienst deed in de tabernakel, en 

de hier beschreven vorst, uit het oosten. Hij ging als priester het heiligdom binnen om 

God Zijn offer te brengen bedoelt om de zonden van het volk te verzoenen.  

De andere Engel als hogepriester 
Deze andere Engel komt vaker voor in de profetie. In Openbaring 8:3 wordt van Hem 

geschreven dat Hij het werk doet van de hogepriester. In mijn commentaar op dat vers 

zal dit verder worden uitgewerkt. 

De andere Engel bekleed als Christus 
Deze andere Engel komt ook voor in Openbaring 10:1. Daar is Hij bekleed op een 

vergelijkbare manier als de Zoon van de mensen (Jezus) in Openbaring 1. Hij wordt 

verder genoemd in Openbaring 14:6, waar Hij verschillende boodschappen heeft voor 

de mensen op aarde. Tot slot beschrijft Openbaring 18:1 hoe Hij met zo grote 

heerlijkheid uit de hemel neerdaalt dat de aarde erdoor verlicht wordt. Deze 

heerlijkheid waarmee Hij dan komt, komt alleen God en het Lam toe (Openbaring 5:13). 

Een gewone engel kan onmogelijk met zo veel heerlijkheid zijn bekleed. 

De andere Engel is anders dan andere engelen 
Het bijvoeglijk naamwoord ‘andere’ lijkt uit dit alles te willen zeggen dat dit geen 

gewone engel is, maar een engel die zich onderscheidt van alle andere engelen. Dit 

maakt duidelijk dat deze engel allerlei kenmerken heeft van Christus en dat Hij 

eigenhandig, namens Zichzelf, optreedt. Het lijkt dus veilig om te zeggen dat het 

Christus Zelf is die hier in de beschrijving opkomt. 

Breng geen schade toe 
De andere Engel geeft de vier eerdergenoemde engelen (cherubs) een opdracht: 

En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de 

zee schade toe te brengen, 3en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan 

de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld 

hebben.  

Deze verzen zijn dus niet een zijdelingse opmerking over vier engelen en het weer op de 

aarde. Deze tekst beschrijft het moment waarop de erna genoemde verzegeling zal gaan 

plaatsvinden. Dat moment zal zijn vóórdat de eerste cherub, als gevolg van het 

verbreken van het eerste zegel, de ruiter op het witte paard heeft bevolen op te komen. 

De grote Verdrukking is hier dus nog niet begonnen.  
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De twee groepen in de Verdrukking 

Het gaat in dit hoofdstuk om twee groepen mensen. De eerste groep is die van de 

honderdvierenveertigduizend en de tweede is de schare die niemand kan tellen. De 

context waarin ze worden beschreven, toont iets over wie ze zijn. 

De eerste groep: honderdvierenveertigduizend uit Israël (vers 4-8) 
De Verdrukking wordt opgeschort tot de dienaren van God aan hun voorhoofd 

verzegeld zijn. 

4En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend 

waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. 5Uit de stam Juda waren er 

twaalfduizend verzegeld, uit de stam Ruben waren er twaalfduizend verzegeld, uit de 

stam Gad waren er twaalfduizend verzegeld, 6uit de stam Aser waren er twaalfduizend 

verzegeld, uit de stam Naftali waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Manasse 

waren er twaalfduizend verzegeld, 7uit de stam Simeon waren er twaalfduizend 

verzegeld, uit de stam Levi waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Issaschar 

waren er twaalfduizend verzegeld, 8uit de stam Zebulon waren er twaalfduizend 

verzegeld, uit de stam Jozef waren er twaalfduizend verzegeld, en uit de stam Benjamin 

waren er twaalfduizend verzegeld. 

Dit zijn honderdvierenveertigduizend verzegelden uit Israël; twaalfduizend uit elke 

stam. Het ligt voor de hand dat deze groep een belangrijke rol zal gaan vervullen tijdens 

de grote Verdrukking en dat is ook zo. Toch wordt nergens in de Openbaring 

beschreven wat deze honderdvierenveertigduizend dan zullen doen. Hun aantal wordt 

na dit moment nog maar één keer genoemd en dat is in hoofdstuk 14. Als we die tekst 

daar lezen blijkt dat ze dan zelfs al niet meer op de aarde zijn, maar in de hemel: 

1En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertig-

duizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 
(Openbaringen 14:1)  

De berg Sion is niet op de aarde maar in de hemel, zo zullen we daar zien.  

Dat deze groep daar in de hemel wordt gezien, betekent dat zij allemaal in de zeven jaar 

durende periode van de grote Verdrukking zijn gestorven of dat ze zijn opgenomen in 

de hemel.  

Als ze allemaal een natuurlijke dood waren gestorven, zou dat betekenen dat ze bejaard 

waren toen ze werden verzegeld. Als ze allemaal waren gedood door de antichrist, zou 

dat betekenen dat God niet in staat was om ze tegen hem te beschermen. Maar zelfs als 

ze allemaal als martelaar zouden zijn omgekomen onder de handen van de antichrist, 

zou het aannemelijk zijn dat dit op enige manier was genoemd. Dit lijkt dus niet het 

geval.  

In de Openbaring, noch elders in de Bijbel, wordt gesproken over een groep van 

honderdvierenveertigduizend mensen die tijdens de Verdrukking iets zal moeten gaan 
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doen. Als dit betekent dat er ook echt niets over hen te zeggen zou zijn, dan zou dat ons 

moeten verbazen. De Openbaring gaat over dingen die moeten gebeuren, zo bleek in 

het eerste hoofdstuk. Van elke belangrijke groep die wordt vermeld moet dus gezegd 

kunnen worden wat deze doet. Het vermelden van zo’n belangrijke groep mensen, die 

wordt beschreven en waarvan wordt gezegd dat ze worden verzegeld voordat de storm 

van de Verdrukking losbarst, heeft een reden. We moeten kunnen ontdekken waarom 

zij worden verzegeld en waarom ze uit de stammen van Israël zijn. Welke 

aanknopingspunten hebben we hier? 

Zijn er overeenkomsten met andere zaken in de Openbaring? 

Deze honderdvierenveertigduizend worden hier beschreven met twee kenmerken: 

3Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de 

dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 

Deze mensen zijn dienaren van God en ze worden verzegeld. Dit betekent dat ze in de 

komende tijd God zullen dienen en daarvoor onder Gods bescherming zijn. Zo zegt 

Paulus: 

13In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van 

uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met 

de Heilige Geest van de belofte. (Efeziërs 1:13)  

De verzegeling garandeert het eigenaarschap. Een zegel op een document was het bewijs 

van de afzender. De honderdvierenveertigduizend zijn dus tijdens de grote Verdrukking 

Gods eigendom, Zijn dienaren. Ze zullen in die periode een taak moeten hebben 

waarvoor ze met Gods Geest zijn toegerust.  

Elders in de Openbaring wordt dan wel niet meer over ‘de honderdvierenveertig-

duizend’ gesproken, maar er wordt wel gesproken over andere dienaren van God tijdens 

de grote Verdrukking. Die dienaren hebben dan een belangrijke taak en zijn daarvoor 

toegerust. Over die dienaren wordt in hoofdstuk 11 gesproken als over de twee 

getuigen. Deze getuigen hebben een bijzondere opdracht en worden daarvoor met 

bijzondere bescherming en macht bekleed. Deze twee getuigen komen, net als de 

honderdvierenveertigduizend, voort uit Israël en zij hebben een belangrijke taak en 

zullen worden opgenomen in de hemel. Dit is ook zo met het ‘kind van de vrouw’ in 

hoofdstuk 12. Dit kind komt ook uit Israël voort, heeft een taak. Er wordt van dit kind 

gezegd dat het de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Dit kind wordt, net als de 

twee getuigen, ook weggerukt naar de hemel.  

Er lijkt een verband tussen deze honderdvierenveertigduizend, de twee getuigen en dit 

kind. Dit verband zal ter plaatse waar deze zaken worden genoemd, verder worden 

onderzocht. 
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De tweede groep: de menigte uit alle volken van de wereld die komen 
uit de Verdrukking (vers 9-17) 

Na de honderdvierenveertigduizend ziet Johannes een tweede groep. Ze wordt 

omschreven als een menigte die zo groot is dat niemand ze kan tellen. Zij komt uit alle 

landen, volken, talen en families.  

9Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, 

stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte 

gewaden en palmtakken in hun hand. 10En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is 

van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! 11En alle engelen stonden rondom de 

troon, de oudsten en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht 

ter aarde en aanbaden God, 12en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de 

wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle 

eeuwigheid. Amen.  

13En een van de oudsten antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte 

gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14En ik zei tegen hem: U weet 

het, mijn heer.  

En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote Verdrukking komen; en zij hebben 

hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het 

Lam. 15Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn 

tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 16Zij zullen geen 

honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17Want 

het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de 

levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen 

Palmtakken 

De groep doet denken aan de intocht van Jezus op Palmpasen. Deze mensen staan met 

palmtakken in hun hand en eren God en Jezus voor de troon. Het moment dat hier 

wordt beschreven, vindt plaats als Jezus aan het einde van de Verdrukking Jeruzalem is 

binnengegaan, net als bij Palmpasen. Maar nu wordt Hij er wel als koning erkend en 

maakt Hij schoon schip op aarde.  

Grote Verdrukking 

Tot dit moment is het begrip ‘grote Verdrukking’ nog niet gevallen. Wat deze 

Verdrukking is, wordt niettemin als bekend verondersteld. Johannes heeft geen 

behoefte om die Verdrukking in de kantlijn toe te lichten. Dat er hier voor het eerst 

over gesproken wordt, onderstreept dat alle profetieën van hoofdstuk 6 tot 19 spreken 

over deze periode. De ruiters en het oordeel dat Johannes had gezien bij het verbreken 

van de zegels, horen allemaal bij deze Verdrukking. Wat hierna wordt beschreven 

totdat Jezus terugkomt, gaat ook over deze Verdrukking.  
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Hun getal is vol 

Bij het verbreken van het vijfde zegel zag Johannes de zielen van hen die gedood 

werden tijdens de Verdrukking. Hun werd verteld dat zij nog een korte tijd moesten 

wachten tot hun aantal voltallig zou zijn. Hier zien we de mensen die bij het vijfde zegel 

nog onder het altaar zijn, voor Gods troon. Dit betekent dat het moment dat hier 

getoond wordt, in tegenstelling tot de verzegeling van de honderdvierenveertigduizend, 

niet plaatsvindt aan het begin, maar helemaal aan het einde van de Verdrukking.  

Waar komen ze vandaan? 

Deze groep komt niet, zoals de honderdvierenveertigduizend, uit Israël. Zij komt uit alle 

landen van de wereld. Ze komt niet uit de periode voor de Verdrukking. Ze zijn ook 

niet de gemeente. De gemeente komt immers niet uit de grote Verdrukking, maar is 

gevormd sinds de Pinksterdag.  

Openbaring 8 

Het zevende zegel (vers 1) 

Na deze zijsprong gaat het verbreken van de zeven zegels van de boekrol weer verder. 

Hier wordt het zevende en laatste zegel verbroken.  

1En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van 

ongeveer een half uur. 

Dit is het moment waar het allemaal om draait: de boekrol kan worden geopend.  

Bij elk vorig zegel gebeurden er verschikkende dingen, maar de boekrol bleef gesloten. 

Nu gaat het zevende zegel open en nu zou de rol dus in principe kunnen worden 

ingezien. Toch lijkt het alsof er niets gebeurt. Als het zevende zegel wordt verbroken, is 

het enige gevolg daarvan dat er een stilte is in de hemel. Er wordt niets vermeld waaruit 

blijkt dat de boekrol opengaat of dat deze wordt ingezien. Dit is het moment waarop 

Gods verborgenheid geopenbaard zal worden.  

 

De stilte die hier wordt beschreven doet denken aan het moment waarop Elia een 

ontmoeting heeft met God. God was op het moment dat Elia dit verwachtte niet in de 

storm. Hij was ook niet in de aardbeving. Elia wist echter dat God wel aanwezig was in 

de stilte en het ruisen van de wind (1 Koningen 19:12).  

Dat hier niets wordt getoond, komt omdat Johannes niets kan meedelen over wat er 

gebeurt na het openen van het zevende zegel. Dit kan hij niet, omdat dat moment nu 

nog niet is aangebroken. De boekrol bevat, zo zagen we bij het bespreken van hoofdstuk 

5 Gods geheimenis en dit geheimenis kan geen mens zien. Johannes kon dat dus rond 

het jaar negentig, toen hij dit visioen kreeg ook niet. Het was alsof de deur opengaat, 

maar de camera’s wegdraaien op het moment dat God tevoorschijn komt. Het wordt stil.  
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Johannes spreekt over een stilte van ‘ongeveer een half uur’. Hoe lang het precies duurt, 

wordt hem niet meegedeeld. Het lijkt dus niet zo belangrijk. Johannes weet op dat 

moment het verloop van de Openbaring nog niet en is in afwachting van wat er 

gebeuren gaat. De meeste visioenen die Daniël kreeg over deze zaken, stoppen op dit 

punt. Johannes zag vier paarden van de antichrist, de zielen van de martelaren die 

waren omgekomen in de Verdrukking als gevolg van diens optreden, hij zag Gods 

oordeel over de aarde en toen werd het stil. De beschrijving van de Verdrukking lijkt af 

te zijn: De profetie lijkt te zijn afgelopen. De beschrijving van de Verdrukking mag dan 

wel af zijn, maar toch is er nog meer over te weten. Het visioen gaat verder. Er komen 

nog twee series visioenen, waarin meer bijzonderheden worden meegedeeld over de 

Verdrukking.  

Na het verbreken van het zevende zegel wordt aan elk van de zeven engelen die voor 

God staan een bazuin gegeven. Net zoals er bij het verbreken van de zegels telkens iets 

gebeurde, is dat ook zo bij het blazen op de bazuinen.  

Wat is de relatie tussen de bazuinen en de zegels en de gebeurtenissen die na de 

bazuinen worden beschreven? 

Zijn de zeven bazuinen het gevolg van het zevende zegel? 
Veel uitleggers gaan ervan uit dat de bazuinen worden ‘geactiveerd’ door het zevende 

zegel. Of zelfs dat deze zeven bazuinen geblazen worden in het tijdsbestek van het 

zevende zegel.  

Dit concluderen zij omdat het erop lijkt dat er bij het verbreken van het zevende zegel 

zelf niets gebeurt. Dat er niets lijkt te gebeuren wekt de indruk dat de zeven bazuinen 

samen bij het zevende zegel horen of zelfs dat zij als een soort raamvertelling in het 

kader van het zevende zegel moeten worden gezien. De door Johannes beschreven stilte 

in de hemel van een half uur wordt volgens deze uitleg gezien als een stilte voor de 

storm die losbarst in de zeven bazuinen. De verleiding om dat zo te zien herken ik ook 

zelf wel. Toch leidde dat tot chronologische en andere problemen die zich met die 

voorstelling van zaken niet lieten oplossen. 

Zo’n stilte voor de storm is wel mooi bedacht, maar die stilte is er helemaal niet. Er is 

geen stilte voor de storm in de Verdrukking. De Verdrukking is vanaf het begin een 

storm. Na het verbreken van de zegels is er geen stilte meer op de aarde. De antichrist 

heeft een ravage aangericht, de aarde schudt op zijn fundamenten en de mensen zijn 

gevlucht in de holen van de aarde, in radeloze angst voor de komst van God. 

Een ander probleem is dat bij het zesde zegel wordt beschreven hoe de bergen en 

eilanden van hun plek vluchten en de mensen voor Jezus’ komst in de spelonken 

vluchten.  

Bij de zesde bazuin staat er dat de mensen massaal achter de antichrist aan gaan. Het is 

niet logisch dat dezelfde mensen binnen een aantal weken of maanden weer achter de 

antichrist aanlopen, die hen juist in de problemen heeft gebracht. Een beroep op de 

wispelturigheid van de mens is hier een onvoldoende verklaring. Er zullen er maar 
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weinig zijn die Gods toorn hebben ervaren en voor diens oordeel de bergen in zijn 

gevlucht om dan binnen een paar jaar weer de wapens tegen Hem durven op te nemen.  

Een ander probleem is dat de beschreven duur van de bazuinen te lang is om plaats te 

kunnen vinden na de zeven zegels. Er wordt, waar het de bazuinen betreft over 

maanden en jaren gesproken. Die tijd is er niet na het verbreken van het zesde zegel, 

waarin Jezus’ komst wordt beschreven. 

Een boodschap in meerdere delen 
De hoofdstukken 6 tot 19 van Openbaring gaan over de hele tijdspanne van de grote 

Verdrukking, zo is intussen wel duidelijk. De structuur van de profetie is in zekere zin 

te vergelijken met de dromen van de farao in de geschiedenis van Jozef.  

 

In de eerste droom zag de farao zeven vette koeien uit de Nijl komen. Die vette koeien 

werden gevolgd door zeven magere die de vette opaten. Toen de farao, nadat hij van zijn 

droom wakker was geschrokken weer insliep, droomde hij over zeven korenaren. Deze 

aren waren vet en zij werden gevolgd door zeven magere. Ook hier aten de magere de 

vette op. In beide gevallen werden de vette door de magere opgegeten zonder dat die er 

zelf dikker van werden (Genesis 41).  

De betekenis van deze twee dromen is identiek, namelijk dat zeven rijke jaren zouden 

worden gevolgd door zeven jaren van armoede en honger. Beide dromen gaan over 

dezelfde periode. De droom over de koeien legde de nadruk op de gevolgen voor de 

veeteelt en die van de aren op de gevolgen voor de landbouw.  

Iets vergelijkbaars wordt gezien bij de profeet Daniël. Hem worden verschillende 

profetieën getoond, die allemaal over hetzelfde gaan. Het beeld in de droom van 

Nebukadnezar (Daniël 2) staat voor achtereenvolgende koninkrijken. Dit zijn Babel, het 

rijk van de Meden en Perzen, dat van de Grieken en dat van de Romeinen.  

In een volgend visioen (Daniël 7) zijn het vier dieren die dezelfde boodschap over deze 

vier koninkrijken communiceren en in het volgende hoofdstuk (Daniël 8) gaat het nog 

eens over diezelfde komende koninkrijken.  

Als we ervan uitgaan dat er iets vergelijkbaars aan de hand is in het visioen van de 

Openbaring, dan lost dat een aantal lastige problemen op die ontstaan wanneer we 

ervan uit zouden gaan dat de hele Openbaring de Verdrukking in één chronologische 

lijn toont.  

Hier zijn het geen dromen, zoals bij de farao, en geen drie visioenen, zoals bij Daniël, 

die los na elkaar worden gegeven. Nee, de Openbaring wordt in één keer gegeven. Toch 

is de profetie die het deel van de grote Verdrukking beschrijft, beter te begrijpen als we 

ervan uitgaan dat het visioen van hoofdstuk 6 tot 19 is op te delen in drie delen. 

Daarnaast zijn er in dat deel ook nog een aantal ingelaste stukken, met informatie die in 

elk van deze drie delen staat. 

De drie delen waarin de grote Verdrukking wordt beschreven, zijn te herkennen aan de 

manier waarop ze eindigen. Elk deel eindigt op het moment dat Christus uit de hemel 
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neerdaalt. Dit zal zijn direct na het over de aarde gieten van de zevende schaal van Gods 

grimmigheid. Dit moment wordt nauwkeuriger beschreven in hoofdstuk 16 en 

kenmerkt zich door bliksemstralen, stemmen en donderslagen, grote hagel en 

aardbevingen.  

Naast de drie grote delen die zo eindigen, is in hoofdstuk 8 een ingelast klein deel dat op 

dezelfde manier eindigt. Het einde van dit ingelaste deel geeft ook een blik op dat 

moment.  

Deze drie delen van de Openbaring geven dus, net zoals de dromen van de farao en de 

visioenen van Daniël, informatie over dezelfde tijd, elk vanuit een ander perspectief.  

De drie delen van het visioen over de Verdrukking kunnen als volgt omschreven 

worden:  

 

1. De eerste reeks wordt gevormd door de gebeurtenissen rond het verbreken van 

de zegels van de boekrol (Openbaring 6-8:1). 

2. De tweede reeks door het klinken van de zeven bazuinen (Openbaring 8:2-11). 

3. De derde reeks door een zevental tekens in de hemel (Openbaring 12-15:5). 

De andere Engel (2) (Openbaring 8:2 - 5) 

2En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen 

gegeven. 3En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar 

ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden 

van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. 4En de rook van het 

reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór 

God. 5En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp 

het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een 

aardbeving. 

Dit is de eerste boodschap van de andere Engel.  

Bij hoofdstuk 7 bleek dat deze Engel Christus is. Hij staat hier als een priester.  

De andere Engel als priester 
Het beeld van de troon in de hemel, dat in hoofdstuk 4 en 5 werd gezien, sluit 

gaandeweg steeds meer aan bij dat van de tabernakel.  

Toen Johannes naar de hemel moest komen, zag hij daar al zaken die in de tabernakel 

vroeger nog slechts symbolen waren: de poort, de ark, de muren van de tent, de 

kandelaar, het wasvat, de cherubs en het offerdier. Hier groeit de tabernakel, als beeld 

van Gods troon, verder met de hogepriester, het brandofferaltaar en het gouden 

reukofferaltaar. Achter deze paar zinnen van hoofdstuk 8 (3-5) gaan veel rituelen van de 

tabernakel schuil.  
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De andere Engel brengt reukwerk voor Gods troon 

De andere Engel wordt veel reukwerk gegeven om het te brengen voor Gods troon. 

Gods troon was, zo bleek, in de tabernakel weergegeven door het verzoendeksel op de 

ark. Alleen de hogepriester mocht daar, één keer per jaar, namelijk op de Grote 

verzoendag, komen. Sinds Jezus de zonden van de mens verzoende is dit veranderd en 

mogen alle gelovigen daar altijd komen.  

Sinds de kruisiging en opstanding is Jezus de Hogepriester van het nieuwe verbond 

(Hebreeën 4:14). We zien hier de engel die, net als de hogepriester in de tabernakel, het 

reukwerk voor Gods troon brengt.  

Het brandofferaltaar?  

De engel neemt vuur van het brandofferaltaar en werpt dat op de aarde. Op het 

brandofferaltaar werden de offers voor God gebracht. Er waren grofweg twee soorten 

groepen: er waren er die werden gebracht uit dankbaarheid, en andere waren ter 

verzoening van schuld. De reukwerken werden op een ander altaar gebracht; het 

zogenaamde reukofferaltaar.  

Plaatsvervangend offeren 

Als iemand gezondigd had, mocht een dier worden geofferd om de schuld die door de 

zonde was ontstaan, te ‘betalen’. Omdat elke overtreding (in geestelijk opzicht) de dood tot 

gevolg had, moest het oordeel over de zonde tot uitdrukking worden gebracht door het 

doden van een dier. Dit dier werd gedood in plaats van de zondaar.  

Kan een offerdier zonden wegnemen? 

Nu werden die offers allemaal wel volgens de wet gebracht, maar het is strikt genomen 

onmogelijk dat een dier plaatsvervangend zou kunnen sterven voor een mens (Hebreeën 

10:4). Deze offers waren daarom vooral symbolisch van aard. Ze waren bedoeld om de 

zondaar de ernst van de zonde, en het beginsel van het plaatsvervangende offer te laten 

begrijpen. Dit plaatsvervangend sterven zou moeten gebeuren door iemand die wel de 

gevolgen van de zonden kon wegnemen. Dit was de door God aan Adam beloofde 

Messias (Genesis 3:15). Dat dit zo was, begrepen de Joden noch hun leiders en zelfs Jezus’ 

volgelingen aanvankelijk niet. Zij verwachtten geen verlosser die hen van hun zonden 

zou bevrijden, maar een leider die hen zou voorgaan in de strijd om hen van hun 

politieke vijand te verlossen. De Joodse leiders begrepen niet dat het bloed van offers 

nodig was voor de verzoening van zonden. Daarom konden de dieroffers in zichzelf niet 

wat God wel kon: zonden verzoenen.  

Is elke zonde even erg?  
Dat elke overtreding de dood tot gevolg had, betekent niet dat God een strenge rechter is die 

alles en iedereen bij de minste overtreding ter dood wil veroordelen. Het tegendeel is het 

geval. Zonden brengen de dood voort en offers herstellen dat. Het was niet een moord die de 
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zonde in de wereld bracht, maar een hap uit een vrucht. Het gaat bij zondigen, niet om de 

mate van overtreding, maar om het principe dat elke overtreding, ongeacht de grootte, 

mensen bindt aan het rijk van de duisternis. Deze overtreding moet dus altijd worden 

verzoend om de mens uit de macht van de duisternis te redden. Het gaat niet om de omvang 

van de overtreding, maar om de macht van de dood die eruit volgt. Dit neemt niet weg dat er 

verschil bestaat tussen zonden. Door een rood stoplicht rijden is nog geen moord.  

Waarom was er bloed nodig? 

Het idee dat voor elke overtreding bloed moest vloeien, komt nogal cru over.  

Waarom was dit bloed nodig voor de reiniging van zonden? Hoe kan sowieso iets met 

bloed worden gereinigd? Uit hygiënisch oogpunt lijkt het behalve onmogelijk, ook erg 

onsmakelijk of zelfs luguber om iets met bloed te willen reinigen. Dit is anders bij 

zonden. Er is iets in het bloed wat het mogelijk maakt om er zonden mee te reinigen.  

In het bloed is de ziel 
In het bloed is de ziel (Leviticus 17:11) en de ziel is het leven. De ziel die leven is, kan in 

de plaats van een ander leven worden gegeven. De ziel van een dier kon dit weliswaar 

niet voor een mens, maar elk offerdier wees, zoals gezegd, vooruit naar de ziel van Gods 

‘offerdier’. Dit ‘offerdier’ is het ‘Lam van God’: Jezus Christus. Zijn bloed, Zijn leven, 

kon de dood oplossen. Het bloed in de offerdienst wees vooruit naar het reinigende 

bloed van Jezus (Hebreeën 1:1-15).  

De ziel van Jezus was sterker dan de dood 
Of een zonde nu een klein of een groot geestelijk ‘vlekje’ was maakte niet uit. De enige 

manier om de dood af te wassen is met het leven (ziel) van Jezus. Zijn leven was sterker 

dan de dood. Dat bewees Hij door uit de dood op te staan. Het is natuurlijk zinloos om 

dit letterlijk te nemen en het bloed van Christus op te zoeken om daarmee van de 

zonden te worden gereinigd. Het gaat om het leven van Jezus. Door geloof in Jezus’ offer 

mag de gelovige één worden met Christus.  

Dit alles komt tot uitdrukking in de doop. De gelovige belijdt daarmee dat zijn lichaam, 

symbolisch, met Christus is gestorven door onder te gaan in de dood (water). En zoals 

Jezus uit de dood opstond, zo staat de gelovige weer uit het waterbad (dood) op. De 

gelovige legt zo zijn oude, dode leven af en wordt opnieuw geboren door deel te krijgen 

aan het leven, de ziel van Jezus. Zo wordt iemands ziel, door de ziel (het leven) dat in het 

bloed van Christus is, gered van de dood. 

De functie van het altaar 

In de offerdienst van de tabernakel sprak niet alleen het offerdier van Jezus. Alles wees 

naar Hem, zo bleek al in eerdere hoofdstukken. Ook het altaar wees naar Christus’ 

sterven aan het kruis. 

Er waren twee altaren in de tabernakel. Dit waren het brandoffer altaar en reukoffer 

altaar. Deze waren beide net als verschillende andere voorwerpen gemaakt van hout dat 
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met metaal overtrokken was. Het brandofferaltaar was van hout en met koper 

overtrokken, het reukofferaltaar was van hout met daaroverheen goud. Voor het 

brandofferaltaar was dit een opmerkelijke constructie, omdat het vuur dat erop zou 

branden een altaar, dat alleen van hout zou zijn, zou verteren. Het moest echter van 

hout zijn, omdat dit hout verwees naar het kruis waarop Jezus het ultieme offer bracht. 

Om te voorkomen dat het zou verbranden was het luchtdicht verpakt in koper. Het 

hout sprak behalve van het kruis ook van de menselijkheid van Christus en het koper 

van Gods kracht en oordeel (zie aantekeningen bij Openbaring 1:15).  

In de constructie van het altaar wordt duidelijk hoe consequent de tabernakel gericht 

was op de verzoening door het offer van Jezus.  

Dit altaar had een belangrijke functie in de offerdienst. In Jezus’ tijd hadden de Joodse 

leiders bepaald dat het niets betekende als je bij het altaar zwoer, maar als je zwoer bij 

het offer dat daarop lag, dan werd je eraan gehouden.  

Jezus hekelde deze praktijk en zei:   

Jullie blinden, wat is meer, de gave of het altaar dat de gave heiligt. (Mattheüs 23:19)  

Jezus zei hiermee hoe het behoorde te zijn. Het offer en het altaar hoorden bij elkaar. 

Het was niet toegestaan om zomaar ergens een altaar te bouwen en daar tot God te 

offeren. Het altaar in de tabernakel en later de tempel, bepaalde aan wie het offer werd 

gebracht. Het altaar deed iets: het ‘bracht’ het offer. Jezus bracht Zichzelf als offer aan 

God. Daarom was ook het altaar een symbolische verwijzing naar Hem. Het was 

Christus die (als altaar) Zichzelf heiligde, toen Hij Zichzelf (als offer) bracht tot God. 

De hoornen van het altaar 

Uit de vier hoeken van het altaar kwamen vier horens tevoorschijn. Aan deze horens 

werden offers met touwen vastgemaakt (Psalm 118:27). Op zichzelf was dat een vreemde 

gewoonte. Immers, de touwen verbrandden snel en zouden daarom geen steun kunnen 

bieden aan het op zijn plaats houden van het offer.  

Deze touwen en de horens hadden dezelfde symbolische functie als de spijkers waarmee 

Jezus aan het kruis was genageld. Dit principe wordt ook bevestigd door de rituelen 

rond de priesterwijding.  

Als een priester werd gewijd moest daarvoor een stier worden geofferd. Het bloed van 

deze stier werd niet alleen gebruikt om de priester te reinigen maar ook het altaar. Nu 

was het altaar zelf in principe al gereinigd door de inwijding van de vorige priester. De 

betekenis van dit alles moet worden gezien als het ‘koppelen’ van de priester aan het 

specifieke altaar. Bij deze inwijding werd niet het hele altaar besprenkeld of ingesmeerd 

met bloed: het werd slechts aan de horens gestreken. De rest ervan werd daarna aan de 

voet van het altaar uitgegoten (Exodus 29:12).  

In dit gebruik is wederom een beeld van de kruisiging van Jezus te zien. Het bloed van 

Jezus zat aan de nagels waarmee Hij aan het kruis was vastgespijkerd. De rest van het 

bloed uit zijn wonden stroomde naar beneden, naar de voet van het kruis, op de grond. 
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Bloed was dus nodig voor de reiniging van zonden. Zonder bloedstorting is er geen 

vergeving mogelijk. Daarom werden de tabernakel en alle gereedschap voor de eredienst 

met bloed gereinigd (Hebreeën 9:22). Het bloed, de ziel, het leven van God dat door het 

offer van Jezus op de aarde viel, verloste en reinigde deze van de vloek die er na de 

zondeval over was uitgesproken (Genesis 3:17). En het bloed aan het kruis reinigde het 

(dode onbedekte) hout, dat een symbool was voor de mens (zie aantekening bij Openbaring 4:2 en 

22:1). 

Het dragen van het altaar 

Voor het transport van het altaar waren aan de vier hoeken ringen bevestigd. Door die 

ringen werden draagstokken gestoken (Exodus 27:6-8). Alleen de priesters uit de stam Levi 

mochten het altaar dragen. In dit dragen is ook weer een symbool voor het kruis te 

vinden. Voordat Jezus werd gekruisigd, moest Hij (als priester) Zelf zijn eigen kruis (altaar) 

dragen. Jezus was evenwel niet uit de stam van Levi, maar uit Juda. Daarmee werd 

onderstreept dat Zijn priesterschap buiten de grenzen van de bestaande priesterdienst 

werd gebracht. Dit gaat nog verder: Jezus werd hier op een zeker moment bij geholpen 

door Simon van Cyrene. Simon was een van de omstanders (Lukas 23:26). Cyrene was de 

hoofdstad van een Griekse kolonie ten westen van Egypte. Door deze gebeurtenis werd 

duidelijk dat ook iemand die niet tot de priesterklasse behoorde, misschien zelfs niet 

eens een Jood was, het altaar mocht dragen. Dat hij niet bij de priesters hoorde blijkt 

daaruit dat Simon gedwongen werd het kruis te dragen. Als hij een Joodse priester was 

geweest zou dat vast niet zijn gebeurd.  

Het feit dat op dat moment iemand die geen priester was, ja mogelijk zelfs niet eens een 

Jood, maakt duidelijk dat het priesterschap verandert. Hier vinden we een teken dat het 

priesterschap van de gewone gelovigen wordt ingeschakeld. Vanaf toen krijgen (al) de 

volgelingen van Jezus het voorrecht om als priester te worden beschouwd. Zij mogen 

niet alleen elkaars altaar (lasten) dragen, maar als priester ook in Gods nabijheid komen. 

Het gouden altaar voor de troon (vers 3) 

Het gouden altaar dat Johannes ziet in de hemel, is het tegenbeeld van het reukoffer-

altaar in het heilige van de tabernakel. Elke morgen als Aäron de lampen in orde moest 

maken, en elke avond als hij die aanstak in de avondschemering, brandde hij hierop het 

reukwerk (Exodus 30:7-8). 

De functie van het gouden reukofferaltaar 

Het reukofferaltaar was niet groot. Het was één el in het vierkant en twee el hoog. Het 

was, net als het koperen altaar dat in de voorhof stond, een symbool van het kruis en 

dus ook van Jezus, zo zagen we. Het was ook net als het grote altaar van hout, met 

metaal overtrokken, en had ook vier horens op de hoeken. Eenmaal per jaar moest ook 

op dit altaar bloed van een zondoffer aan de horens worden gestreken. Het moest ook 

door de priesters aan draagstokken worden gedragen. 
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De plaats van het reukofferaltaar 

Er was echter een probleem met betrekking tot de plaats van het reukwerkaltaar. Dit 

attribuut stond in het heiligdom aan de kant van het voorhangsel waar de priesters 

mochten komen. Dit was nodig omdat er elke dag het reukwerk op geofferd moest 

worden. Eigenlijk had het aan de andere kant moeten staan, voor de genadetroon. Het 

reukwerk moest immers daar gebracht worden. Als het daar echter had gestaan dan was 

er een probleem, want dan konden de priesters er niet bij omdat die daar niet mochten 

komen. Op die plaats mocht immers alleen de hogepriester één keer per jaar komen 

(Leviticus 16:12-13). Om dit op te lossen was een stukje van het reukwerk fijn gemaakt en 

voor de ark neergelegd (Exodus 30:36). Op die manier was het reukwerk toch ook aan de 

goede kant van het voorhangsel. Daarom schrijft de auteur van de Hebreeënbrief (9:4) 

over een wierookvat dat achter het voorhangsel stond. Nu kon het reukwerkaltaar in 

zekere zin even goed functioneren vanuit het heilige om de reuk van het reukwerk tot 

bij de troon van God te brengen – de rook ging wel door en langs het voorhangsel – 

maar het stond noodgedwongen in de eerste tent. Zijn dienst en eigenlijke plaats waren 

in het tweede, het heiligste deel van het heiligdom, waar Jezus met Zichzelf als 

reukwerk is ingegaan als hogepriester (Hebreeën 6:20). 

De functie van het reukoffer 

Het reukwerk was het symbool van de gebeden. Koning David verwoordt dit als hij in 

één van zijn vele psalmen zegt:  

Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan. (Psalm 141:2).  

In Openbaring 5 wordt dit beeld bevestigd als daar wordt beschreven dat de 

vierentwintig oudsten elk een schaal vol reukwerk hebben en dat dit (reukwerk) de 

gebeden van de heiligen zijn. 

Het wierookvat 

Een wierookvat was een onderdeel van de uitrusting van de priesters. Deze 

‘vuurschalen’ werden gebruikt om het vuur in de tabernakel te bewaren en te 

verplaatsen. In deze schaal kon hij tevens zijn eigen reukwerk brengen (zie ook Openbaring 

5:8-9).  

In het beeld van deze tekst in Openbaring 8 komt dit alles samen. De andere Engel 

neemt hier vuur van het altaar en brengt dat in Zijn schaal naar de ‘rand’ van de hemel 

(tabernakel) en werpt het vervolgens op aarde.  

Straks doet hij nog iets met die schaal. 

Het vuur van de altaren 

De Engel neemt dus het vuur van het (brandoffer)altaar en werpt dat op aarde.  

Vuur is in de Bijbel verwant met de ziel, de geest en de adem. Vuur is net als de ziel en 

de geest niet materieel. Vuur is ‘dun’ en transparant, maar ook krachtig, verwoestend en 

verwarmend. Als zuurstof uit het vuur wordt weggehaald dooft het. Het ‘vuur’ van de 
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mens is zijn geest en de adem is zijn ziel. Samen zijn ze de essentie, de ‘vonk’ van het 

leven. Hiervoor bleek al dat de ziel in het bloed is. In Genesis staat hoe God die ziel, de 

adem, bij de schepping van de mens in hem heeft geblazen. Deze adem wordt 

opgenomen in het bloed. Zo bleef de levensadem die God in de mens blies door de 

generaties heen in het bloed. Als een mens de laatste adem heeft uitgeblazen verdwijnt 

diens geest uit zijn lichaam en niemand krijgt die er meer in terug. De enige die leven 

kan geven, is God. 

 

Het vuur in de tabernakel, zo zagen we eerder bij de zeven vurige fakkels, is Gods Geest. 

Zonder Gods vuur was de tabernakel een gebouwtje dat wel een symbool was voor Gods 

troon maar waar Hij Zelf niet in aanwezig zou zijn. Zonder dit vuur zou de tabernakel 

het symbool zijn van een leeg paleis. Dit vuur is daarom van groot belang. Het was op 

het altaar door God Zelf aangestoken. Dit principe van Gods Geest gold ook voor het 

vuur op het altaar.  

Gods vuur en Gods Geest 

Het vuur mocht niet uitgaan 
Het vuur in de tabernakel mocht nooit uitgaan. Als dat wel gebeurde lag de hele 

eredienst stil. De offers konden dan niet meer gebracht worden en de kandelaar niet 

branden. Als het vuur was uitgegaan en het ook nergens meer in één van de 

vuurpannen van één van de priesters brandde, dan was Gods Geest uit de tabernakel 

verdwenen.  

De dienstdoende priester mocht onder geen voorwaarde een ander vuur binnenbrengen. 

Een ander vuur zou immers een andere God inhouden. Zelfs toen het vuur van God nog 

niet uit was gegaan moesten twee van de zonen van Aäron het met hun leven bekopen 

toen zij vuur gebruikten dat niet van het officiële altaar kwam (Leviticus 10:1). Door dit 

vreemde vuur brachten zij hun offer aan een vreemde god.  

Het vuur is Gods Geest 
Het vuur waarin het offer werd gebracht is dus het symbool van Gods aanwezigheid. In 

dit vuur verteerde (consumeerde) God het offer. De zonde die met dit lichaam (offer) was 

verbonden verteerde echter ook in het vuur en zo was dit vuur ook het beeld van Gods 

oordeel. Dit oordeel over de zonden is een kant van God die velen doorgaans liever 

buiten beschouwing laten. Toch is dit oordeel even reëel als Zijn goedheid. De Bijbel 

noemt God behalve liefde ook een verterend vuur (Deuteronomium 4:24).  

Het is niet zo dat God mensen voor Zijn plezier martelt in een onuitblusbaar vuur (hel). 

De zond moet worden weggedaan om te voorkomen dat deze altijd in de schepping zou 

blijven bestaan. Dat mag niet gebeuren. Er komt een moment waarop alles weer goed 

zal zijn en alles wat niet goed is zal zijn weggedaan. Wie tijdens zijn leven op aarde niet 

bij God wil horen, zal dat in de eeuwigheid ook niet kunnen.  
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Het vuur en Pinksteren 
Dit beeld van Gods vuur komt ook terug op het Pinksterfeest in Jeruzalem. Na de 

uitstorting van de Geest werden er vlammen als van vuur op de mensen gezien. Als de 

gemeente dit vuur van Gods Geest laat doven hebben ze een groot probleem. Alleen 

God kan dat weer ontsteken. De praktijk leert dat dit ‘opnieuw ontsteken’ niet altijd 

eenvoudig gaat.  

Het reukwerk (vers 3) 

Het reukwerk was samengesteld uit vier ingrediënten: druipende hars, galbanum, onyx 

en wierook (Exodus 30:34). Galbanum, wierook en druipende hars zijn verschillende 

harssoorten die worden gewonnen door in de boom waarin dit voorkomt te kerven.  

De boom is een symbool van de mens, zo hebben we gezien. Hars druipt uit een boom 

als de bast wordt beschadigd, net als bloed uit de wonden van een mens. Deze harsen 

hebben zelfs, net als bloed, de eigenschap om te stollen als ze in aanraking komen met 

zuurstof. In deze harsen kunnen we Jezus’ bloed zien dat vloeide bij het doorsteken 

(kerven) van zijn lichaam (Johannes 19:34).  

Galbanum is sap van een geneeskrachtig kruid dat uit Syrië kwam. Het was een symbool 

van wijsheid. Salomo zegt dat ‘de vreze van de Here’ ‘het begin van de wijsheid’ is 

(Spreuken 9:10). Het geneeskrachtige element van dit kruid staat wellicht voor de kracht 

waarmee Jezus zieken genas. Jesaja zei het al in zijn profetie over Jezus’ komst: ‘Door 

zijn striemen is ons de genezing gegeven’ (Jesaja 53:6).  

De wierook was afkomstig van de Boswellia, een soort struik. Wierook sprak van 

priesterschap. Hierover kan worden gezegd dat Jezus de hogepriester is van het nieuwe 

verbond (Hebreeën 7:25). De druipende hars was van mirre, dat sprak van lijden (zie 

aantekeningen bij ‘Smyrna’ in Openbaring 2). Het lijden van Jezus voor de zonden behoeft op 

deze plaats geen aandacht meer.  

Behalve deze harssoorten was in het reukwerk ook onyx verwerkt. Dit was een 

fijngewreven schelp. Schelpen zijn, net als botten, van kalk. Daarom is de onyx een 

beeld van Jezus’ bot (hiel), door de spijkers verbrijzeld (Genesis 3:15) te zien. Hierover kan 

Jesaja weer worden aangehaald, die over Jezus profeteert:  

5Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij 

verbrijzeld. (Jesaja 53:5) 

Deze vier ingrediënten, die naar Christus verwijzen, werden toegevoegd aan de 

gebeden. Dat is ook de reden waarom ze aangenaam waren voor God en waarom Jezus 

tegen zijn discipelen zegt:  

23En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader 

om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. 24Tot nog toe hebt gij niet om iets 

gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. 25Dit 

heb Ik in beelden tot u gesproken; er komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal 

spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal. 26Te dien dage zult gij in mijn naam 

bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, 27want de Vader zelf heeft u 
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lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan. 
(Johannes 16:23-27) 

Jezus’ werk is de reden waarom gebeden aangenaam zijn voor God en waarom Hij ze 

kan verhoren. Dit is waar het om draait in deze tekst: Jezus neemt vuur van het altaar en 

gaat daar iets mee doen.  

De gebeden van alle heiligen (vers 3) 

De andere Engel doet Zijn dienst met behulp van het vuur. Er staat dat Hem veel 

(brandend) reukwerk werd gegeven. Dit voegde hij samen met de gebeden van alle 

heiligen. Het is dus Jezus (die het reukwerk is) die  kracht geeft aan deze gebeden.  

Wie zijn de heiligen aan wier gebeden Jezus kracht geeft? De enige (heiligen) die na de 

opname van de gemeente aan het begin van de Verdrukking nog op aarde tot God zullen 

bidden, zijn de honderdvierenveertigduizend verzegelden. Zij zijn dan de enige heiligen 

(Efeze 2:19) op aarde. Jezus zal hun gebeden tijdens de Verdrukking op een bijzondere 

wijze kracht geven. 

Uit de hand van de engel (vers 4) 

Johannes ziet hier een reukofferaltaar staan, maar schrijft dat het reukwerk uit de hand 
van de Engel opstijgt voor God.  

Eigenlijk staat er dus dat de hand van de Engel zelf het altaar is. Dit komt overeen met 

wat we eerder hebben gezien: dat het altaar een beeld van Jezus is. Deze Engel is 

Christus. Hij was de Hogepriester die het reukwerk bracht. Hij was het Altaar dat het 

Offer heiligt. Uit Zijn hand stijgt het reukwerk op. 

De hand van Christus is het altaar 

Jezus is dus niet alleen het Lam, het Offer, en het Reukwerk, maar ook het Altaar dat dit 

alles voor God brengt, zo bleek hiervoor.  

Het is uit Jezus’ hand dat het reukwerk voor God wordt gebracht. Hij bracht het 

welriekende offer ‘met Zijn hand’. Ezechiël zag in een visioen ditzelfde beeld van Jezus’ 

hand, waarop Gods vuur lag.  

7Daarop strekte de cherub vanuit de ruimte tussen de cherubs zijn hand uit naar het 

vuur dat in de ruimte tussen de cherubs was. Hij pakte het op en gaf het in de handen 

van Hem Die in linnen gekleed was. Die nam het aan en ging weg. (Ezechiël 10:7) 

Wat het reukwerk betreft: dit alles maakt duidelijk dat woorden (gebeden) uit de mond 

van een gelovige geen ‘toverspreuken’ zijn. Het is het reukwerk, Christus’ werk, dat zich 

met deze gebeden samenvoegt en ze kracht geeft, zoals Jakobus ook schreef (Jakobus 5:16-

17).  
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Hij wierp het vuur op de aarde (vers 5) 

De andere Engel doet nog iets met het vuur van het grote altaar. Een deel gebruikt Hij 

om het bij het reukwerk te voegen. Een ander deel werpt Hij op de aarde. Gods vuur 

spreekt behalve van Gods heiligheid ook van Zijn oordeel zagen we (zie daarover 

bijvoorbeeld ook de aantekeningen bij Openbaring 1:15 ‘Ogen als een vuurvlam’). Het offer werd 

aangenomen in Gods vuur, maar de zonden werden erin verbrand.  

De andere Engel (Jezus) vult het wierookvat met vuur van God en werpt dit (vuur-oordeel) 

op de aarde. Wat er dan te zien is als Jezus Gods vuur op aarde werpt, is hetzelfde als 

wat we zagen bij het verbreken van het zesde zegel. Het is ook hetzelfde als wat straks 

wordt beschreven bij het klinken van de zevende bazuin. Dit alles wijst naar het 

moment waarop de zevende schaal, die we nog later zien, over de aarde wordt gegoten. 

Er komen dan bliksemstralen, stemmen en donderslagen. Dit vuur is Gods oordeel dat 

Jezus op aarde werpt als Hij terugkomt.  

Het geweld van dat oordeel is de reden waarom de mensen vluchten voor de toorn van 

Hem die op de troon zit (Christus) en het Lam (ook Christus). 

 

Deze korte episode beschrijft dus, net als de inlas van Openbaring 7, die ging over de 

honderdvierenveertigduizend en de grote schare, een op zichzelf staande boodschap. 

Dat wat hier staat, gaat dus net als die inlas van Openbaring 7 wederom over zowel het 

begin als het einde van de grote Verdrukking.  
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Het tweede deel van het visioen over de grote Verdrukking: De 
zeven bazuinen (Openbaring 8:2 - 10:11) 

Hierna gaat het over de zeven bazuinen. Dit is het tweede (hoofddeel van het) visioen over 

de Verdrukking. Vooral bij de zesde bazuin wordt uitgebreid informatie verstrekt over 

de dingen die komen gaan in die periode.  

6En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op 

de bazuin te blazen.  

7En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, 

en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al 

het groene gras verbrandde.  

8En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur 

brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. 9En het derde 

deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de 

schepen verging.  

10En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die 

brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de 

waterbronnen. 11En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren 

veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was 

geworden.  

12De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het 

derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan 

verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht 

evenmin.  

13En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: 

Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de 

drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen.  

De zeven engelen 

Deze tekst begint met het vermelden van de zeven engelen. Omdat er wordt gesproken 

over ‘de’ zeven engelen die voor God staan, wordt hierbij wel aan de aartsengelen 

gedacht. Volgens de laat-Joodse traditie zouden er vier, zes of zeven hoogste engelen 

zijn die voor Gods troon staan. Dit zouden de aartsengelen Uriël, Raphaël, Michaël, 

Raguël, Saraqiël, Gabriël en Jeremiël zijn.41 Of dit klopt, is niet te zeggen. Vanuit de 

Bijbel is maar weinig bekend over aartsengelen. Alleen van Michaël wordt in het 

Nieuwe Testament gezegd dat hij een aartsengel is (Judas 9), maar van hem wordt niet 

gezegd of hij wel of niet voor God staat. Daarentegen is van de engel Gabriël wel bekend 

dat hij voor God staat (Lukas 1:19), maar van hem wordt dan weer niet gezegd of hij wel 

of niet een aartsengel is.  
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Misschien is er een andere invalshoek. Er was in de tabernakel niets dat aan zeven 

engelen deed denken, of het moet de zevenarmige kandelaar zijn geweest. Deze 

kandelaar was, zo bleek in hoofdstuk 4, een beeld van de zeven geesten van God die 

voor de troon stonden. Het zou kunnen dat deze zeven geesten hier symbolisch zijn 

weergegeven door engelen. Ook Jezus wordt bij verschillende gelegenheden als een 

engel gezien, bleek eerder (zie aantekening over ‘de andere Engel’ in Openbaring 8).  

Als deze zeven engelen de zeven geesten van God zijn, dan zou dat bevestigen dat het 

God Zelf is die, net als bij het verbreken van de zegels, de dingen in werking zet.  

Hoe het dan ook zit met deze engelen; aan elk van hen wordt een bazuin gegeven. 

De bazuinen 

Een bazuin is eigenlijk niet een echt instrument, net zomin als een kerkklok dat is. 

Bazuinen maakten een langgerekte toon en werden gebruikt om de aandacht te trekken, 

te alarmeren of op te roepen. Belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël, 

waarbij de bazuin een rol speelde, waren de inname van de stad Jericho (Jozua 6:20) en de 

overwinning van Gideon over de Midianieten (Richteren 7:18).  

De bazuin speelde ook een rol bij het ontvangen van de wet bij de berg Sinaï (Exodus 

19:19-20:18). Het geluid van de bazuin wordt op dat moment verbonden met Gods 

aanwezigheid. Het is een symbool van de stem of van het roepen van God (Openbaring 

1:10). Zo zegt Paulus in de brief aan de gemeente te Thessalonica (4:16) dat de Heer bij 

met het klinken van de bazuin zal nederdalen. Er is ook een verband tussen bazuinen en 

de aankondiging van de komst van de Grote Koning (Openbaring 8:13). Ook dat is hier aan 

de orde. 

Het klinken van de eerste vier bazuinen  
De eerste vier bazuinen volgen elkaar naar alle waarschijnlijkheid snel op en creëren het 

decor voor de volgende drie. De laatste drie horen bij elkaar en worden ook weeën 

genoemd. Het geheel doet denken aan het begin van de geschiedenis van Job, waar de 

boodschappers elkaar snel opvolgen met mededelingen over rampspoed (Job 1:13-19). 

6En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de 

bazuin te blazen.  

7En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, 

en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al 

het groene gras verbrandde.  

8En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur 

brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. 9En het derde 

deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de 

schepen verging. 
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10En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die 

brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de 

waterbronnen. 11En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren 

veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was 

geworden.  

12De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het 

derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan 

verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht 

evenmin.  

De eerste bazuin: hagel, vuur en bloed (vers 6 - 7) 

7En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, 

en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al 

het groene gras verbrandde.  

Het vuur dat bij het klinken van de eerste bazuin op de aarde wordt geworpen, is niet 

hetzelfde als het vuur dat de ‘andere Engel’ uit vers 3 van het altaar haalde en op de 

aarde wierp. Hier worden water en vuur, vermengd met bloed, op aarde geworpen. Wat 

voor soort neerslag hier wordt beschreven, is niet duidelijk. Als al het groene gras zou 

verbranden, dan zouden de bomen ook verbranden. Het is daarom aannemelijk dat de 

aarde, de bomen en het gras symbolisch bedoeld zijn. Ze kunnen verwijzen naar de 

economie. In de Psalmen staat: 

7Zing de HEERE een beurtzang met dankzegging, zing psalmen voor onze God met de 

harp, 8Die de hemel met wolken bedekt, Die de aarde van regen voorziet, Die het gras op 

de bergen doet groeien, 9Die aan het vee zijn voedsel geeft. (Psalm 147:7-9) 

In de vooral agrarische samenleving van die tijd ging goed gras gelijk op met een goede 

oogst en gezond vee. Het ligt daarom voor de hand dat hier in de Openbaring wordt 

beschreven hoe de economie wereldwijd door een grote crisis wordt getroffen.  

De tweede bazuin: een grote berg, brandend van vuur (vers 8 - 9) 

8En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur 

brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed.  

Als de tweede bazuin klinkt, valt er een brandende berg in de zee. Dit is geen 

reusachtige meteoriet of komeet met verwoestende gevolgen. Als dat wel zo was, dan 

zou zo’n ramp niet alleen gevolgen hebben voor de zee. De zee is ook niet één plaats 

waar een berg in zou kunnen vallen. Er zijn vijf oceanen. Ook hier is het daarom 

aannemelijk dat het om symboliek gaat. 

Een aanknopingspunt voor wat hier bedoeld wordt, staat in Jeremia. God zegt daar bij 

monde van de profeet dat Hij Babel zal maken tot een brandende berg (Jeremia 51:25). In 
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de Openbaring wordt later (17:9) gesproken over de zeven koppen van het beest. Van die 

koppen wordt gezegd dat het zeven bergen en zeven koningen zijn. Over de hoer (stad) 

Babylon staat dat ze, net als deze berg hier, in de zee wordt geworpen (Openbaring 18:21).  

Bergen kunnen dus een symbool zijn van koninkrijken. De berg hier wijst niet naar 

Babylon. Babylon zal pas aan het einde van de Verdrukking worden geoordeeld. Het is 

aannemelijk dat deze berg een groot koninkrijk of zelfs een wereldmacht is, die in korte 

tijd in een stuurloze anarchie (zee) zal vervallen, zoals Libië na het verdrijven van 

Khadaffi in een chaos verviel.  

Bij deze gebeurtenis zal ‘een derde deel van de burgers (zielen) van dat koninkrijk (de zee) 

omkomen en een derde deel van de handel (schepen) vergaan’. Dit laatste wijst ook in de 

richting van chaos en economische malaise.  

Wat hier zou kunnen worden bedoeld, is dat Amerika, Rusland of de Europese Unie uit 

elkaar valt. In hoofdstuk 13 zal blijken dat het het meest waarschijnlijk is dat dit de 

Europese Unie zal zijn. 

De derde bazuin (vers 10 - 11) 

10En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die 

brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de 

waterbronnen. 11En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren 

veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was 

geworden.  

Als de derde bazuin klinkt, is er een ster die op de bronnen en rivieren valt en het water 

daarvan ondrinkbaar maakt. Het lijkt hier in eerste instantie ook te gaan om een ster of 

een komeet, maar ook dit is weer praktisch niet aannemelijk. Een komeet kan nooit vele 

over de wereld verspreide rivieren treffen. 

 

Een gebeurtenis uit het verleden die in verband hiermee wel wordt aangehaald, is de 

nucleaire ramp van 1986 in de Russische kerncentrale te Tsjernobyl. Tsjernobyl is het 

Russische woord voor een bepaalde soort alsem. Alsem is ook de naam van de ster die 

hier in de tekst wordt genoemd. Kernsplitsing is zonder veel verbeeldingskracht te 

vergelijken met een ster. Als na een dergelijke ramp radioactieve straling in de rivieren 

en het grondwater (de bronnen van de wateren) terechtkomt, vervuilt dat het water ernstig. 

Als zich verschillende van dergelijke rampen snel achter elkaar voordoen, bijvoorbeeld 

als gevolg van een steeds slechter georganiseerde maatschappij, zullen velen sterven 

door het water van de rivieren, omdat die – zoals dat hier staat – ‘bitter zijn gemaakt’.  

Dat de verklaring in deze richting moet worden gezocht, is echter ook niet 

waarschijnlijk. Rampen met kerncentrales zijn zeer zeldzaam. Dat in een paar maanden 

tijd wereldwijd vele van deze rampen zullen plaatsvinden, is niet waarschijnlijk. 

Bovendien geldt ook hier dat het niet waarschijnlijk is dat God de natuur direct aan het 

begin van de Verdrukking zal betrekken in Zijn oordeel over de mensen. Het lijkt erop 
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dat de verklaring van deze bazuin meer in de gevolgen van een ontwrichte samenleving 

moet worden gezocht.  

 

Jezus zegt dat Hij het levende water is. Zij die in Hem geloven, zullen zijn als een bron 

van levend water. Dit gezonde water van de gelovigen zal nog voor de grote 

Verdrukking zijn opgenomen met de gemeente. De ster die uit de hemel valt en het 

water bitter maakt, is zeer waarschijnlijk de draak die ook in hoofdstuk 12 wordt gezien. 

Ook hij wordt op aarde geworpen. Met zijn staart sleept hij een derde deel van de 

sterren (demonen) met zich mee en werpt deze op de aarde. De ster Alsem zou erop 

kunnen wijzen dat er een demon is die met afgoderij de geestelijke wateren bitter 

maakt. Hij zal met zijn valse religie velen (geestelijk) doden.  

De vierde bazuin: hemellichamen (vers 12) 

12De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het 

derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan 

verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht 

evenmin.  

Bij het klinken van de vierde bazuin wordt het derde deel van de hemellichamen 

getroffen, zodat ze geen licht meer geven. Er kan hierbij aan een letterlijke vervulling 

worden gedacht, in de zin dat de aarde verduisterd wordt. Dat zou kunnen door de 

inslag van een enorme meteoriet, die zo veel stof en as in de dampkring brengt dat dit 

de zon verduistert.  

Waar dit ook op zou kunnen staan, is leiderschap. Jezus houdt in hoofdstuk 1 zeven 

sterren in zijn hand. Dit zijn de zeven engelen van de zeven gemeenten. Job verzucht 

over het gemis van Gods aanwezigheid in zijn leven: 

2O, dat ik was als in vroegere maanden, als in de dagen, toen God mij behoedde; 3toen 

Hij zijn lamp boven mijn hoofd deed schijnen, ik in de duisternis wandelde bij zijn licht 
(Job 29:2-3) 

De zon, maan en sterren zouden kunnen slaan op het wegvallen van geestelijk en 

politiek leiderschap op aarde. Dat de hemellichamen hier worden getroffen kan wijzen 

op het instorten van leiderschap en overheidsgezag. Zo schoof het Westen bij het 

instorten van het Romeinse gezag de donkere Middeleeuwen in. 

De aankondiging van de weeën, een vliegende arend (vers 13) 

Als de eerste vier bazuinen hebben geklonken, wordt een engel gezien die de volgende 

drie bazuinen aankondigt. Deze bazuinen worden ook weeën genoemd. 

13En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: 

Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de 

drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. 
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In de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap staat hier ‘vliegende arend’. De 

(Herziene) Statenvertaling en de Engelse King James-vertaling hebben de grondtekst 

‘angelos’ vertaald met engel. De angelos vliegt weeklagend tussen de hemel en de aarde. 

‘Wee, wee, wee’, roept de engel. ‘Wee hen die op de aarde wonen vanwege de overige 

bazuinstoten van de drie engelen die nog op hun bazuin zullen blazen.’ Dit is een 

belangrijke aankondiging. De drie bazuinen duren veel langer dan de eerste vier. Vooral 

de duur van de tweede wee is opmerkelijk lang.  

Wee, wee, wee  

Betekent wat de engel zegt ‘ach en wee’ of zijn dit weeën die te vergelijken zijn met 

geboorteweeën? Jezus spreekt in de ‘rede over de laatste dingen’ over hongersnoden en 

oorlogen en noemt deze ‘het begin der weeën’ (Mattheüs 24:1-51). Hij spreekt daar over 

barensweeën die als het ware voorafgaan aan de nieuwe aarde. Het gebruikte Griekse 

woord voor barensweeën is ‘odin’. Hier bij de bazuinen staat het woord ‘ouai’, dat ‘wee 

hun’ betekent.  

Openbaring 9 

De vijfde bazuin - de eerste wee  (vers 1 - 12) 

1En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde 

gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. 2En hij 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.  

3En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de 

schorpioenen van de aarde macht hebben. 4En tegen hen werd gezegd dat ze geen 

schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke 

boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd 

hadden.  

5En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf 

maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een 

mens steekt. 6En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En 

zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.  

7En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op 

hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van 

mensen. 8En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van 

leeuwen. 9En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als 

het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. 10En zij hadden staarten 

die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht 

om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. 11En zij hadden een koning 
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over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het 

Grieks heeft hij de naam Apollyon.  

12Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. 

De ster, uit de hemel op de aarde gevallen (vers 1) 

1En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde 

gevallen.  

Als de vijfde engel op de bazuin blaast, ziet Johannes een ster uit de hemel die op de 

aarde is gevallen.  

Als hier staat dat die ster een sleutel wordt gegeven om daarmee de afgrond te openen, 

is het duidelijk dat die sleutel niet aan een brandende ster wordt gegeven. Sterren, zo 

bleek vaker, zijn een symbool van engelen (zie onder andere de aantekeningen bij Openbaring 

1:20 en 2:28). In Openbaring 12 wordt beschreven hoe de draak het derde deel van de 

sterren van de hemel met zijn staart meesleept en op de aarde werpt. Met een 

verwijzing naar Jesaja 14 wordt duidelijk dat sterren een symbool zijn voor onder 

andere (gevallen) engelen.  

12Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op 

de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! 13En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar 

de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg 

van de ontmoeting aan de noordzijde. 14Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal 

mij gelijkstellen met de Allerhoogste. (Jesaja 14:12-14) 

De betekenis van deze tekst is betrekkelijk eenvoudig. De morgenster was satan vóór hij 

zich boven Gods sterren wilde stellen, en de sterren Gods zijn Gods engelen. De ster die 

in onze tekst uit de hemel op de aarde is gevallen, is dus een gevallen engel, een demon: 

een engel die bij satan hoort en met hem uit de hemel is gevallen op de aarde. De ster 

valt niet op het moment dat de bazuin klinkt; hij was al veel eerder gevallen.  

 

De ster van Bethlehem 
Dat sterren een symbool van engelen zijn, maakt ook de ster van Bethlehem eenvoudig te 

begrijpen. Deze ster was een engel die de wijzen voorging. Er staat dat hij zich bewoog: de 

ster ging de wijzen voor en bleef staan boven het huis. Gegoochel met astronomische 

verschijnselen om dit te verklaren is gedoemd te mislukken. De afstand tot de aarde is te 

groot voor een ster om één huis aan te wijzen tussen alle andere in een dorp.  

De put van de afgrond gaat open (vers 2) 

En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. 2En hij 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. 
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Van de ster, de demon, wordt gezegd dat hem de sleutel van de put van de afgrond 

wordt gegeven. Over deze plaats schrijft Petrus: 

4Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel 

geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel 

bewaard te worden… (2 Petrus 2:4) 

Dit is een gruwelijke plaats. In Lukas staat het verslag van een gebeurtenis, die er ook 

iets over zegt: 

27Toen Hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad Hem tegemoet, die al lange 

tijd door demonen bezeten was. (…) 28Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor 

Hem neer en zei met luide stem: Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God de 

Allerhoogste? Ik bid U dat U mij niet pijnigt. (…) 31En zij smeekten Hem dat Hij hun 

niet zou bevelen in de afgrond te gaan. (Lukas 8:27-31) 

Als de afgrond al een plaats is waar demonen absoluut niet heen willen, dan moet de put 

in die afgrond een nog diepere plaats van afgrijzen zijn! Veel staat er niet over deze 

plaats in de Bijbel. Het is voldoende om te weten dat die bestaat. De demonen die Jezus 

bij de bezeten man uitdreef, smeekten om er niet naartoe te worden gestuurd. Het lijkt 

erop dat Jezus op een of andere manier medelijden met hen heeft en hun verzoek 

inwilligt.  

De engel krijg een sleutel van de put 

De engel krijgt de sleutel van deze afgrond om de demonen die er wel zijn, vrij te laten. 

Hier blijkt, net als in Openbaring 6, dat de plagen die over de aarde komen, wel door 

God worden bepaald, maar niet door Hem worden uitgewerkt. Hij geeft de machten van 

de duisternis toestemming om hun vernietigende werk te doen. De vier ruiters op hun 

paarden kregen eerder al macht. De gevallen engel van de vijfde bazuin wordt een 

sleutel gegeven. En straks zullen bij de zesde bazuin gebonden demonische engelen 

worden losgelaten. God heeft het initiatief en bevrijdt de machten-van-het-kwaad. 

Vervolgens kost het deze machten weinig moeite om hun werk te doen. Zij zullen de 

mensen, die worden aangeduid als ‘zij die op aarde wonen’, kwellen.  

Er stijgt rook uit de put omhoog 

2En hij 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. 

Als de put opengaat, stijgt er rook uit op als die van een grote oven. Zelfs de zon en de 

lucht worden hierdoor verduisterd. Bij het sterven van Jezus werd het ook duister (Lukas 

23:44). Het was koning David die hierover profeteerde, namelijk hoe Jezus zich moet 

hebben gevoeld als de machten van de duisternis zich om Hem heen concentreren 
(Psalm 22:12-22) en God Hem heeft verlaten (Marcus 15:34).  
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De periode van vijf maanden waarover de Openbaring schrijft, is één van de meest 

duistere in de wereldgeschiedenis. Nooit eerder is de dood zo krachtig geweest op aarde. 

Uit de rook komen sprinkhanen tevoorschijn die dezelfde macht krijgen als 

schorpioenen. Schorpioenen zijn nachtdieren die geen licht kunnen verdragen. Ze zijn 

voor de Joodse Wet ook onrein. Strikt genomen hebben ze echter weinig macht. Ze 

kunnen alleen de onoplettende mens steken. Zelf zijn ze eenvoudig te doden. Dat is hier 

ook het geval. De mensen die als gevolg van deze wee worden ‘gestoken’, zijn niet 

‘voorzichtig’ geweest. Als ze God hadden gezocht toen het nog kon (Hebreeën 11:6), waren 

ze nooit in deze pijniging terechtgekomen.  

Jezus heeft gezegd dat Hij zijn volgelingen macht heeft gegeven over slangen en 

schorpioenen en over de machten van de duisternis en dat niets hun enige schade zal 

kunnen aandoen (Lukas 10:19 en Marcus 16). De enige groep die bij de gemeente hoort en 

nog op aarde is, is die van de honderdvierenveertigduizend.  

De pijniging is zo erg dat mensen zullen proberen zichzelf te doden. Maar op een of 

andere manier zijn ze hier niet toe in staat. Deze beperking is waarschijnlijk bedoeld om 

te voorkomen dat niemand deze vijf maanden zou overleven.  

Schade aan de mensen 

3En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de 

schorpioenen van de aarde macht hebben. 4En tegen hen werd gezegd dat ze geen 

schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke 

boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd 

hadden.  

Hier wordt weer, net als bij het klinken van de eerste bazuin, gesproken over het groene 

gras en de bomen. De demonen uit de put van de afgrond zullen wel de mensen treffen, 

maar niet de economie. Hier wordt ook duidelijk dat ze geen schade mogen of zelfs 

kunnen brengen aan de honderdvierenveertigduizend verzegelden. Zij zijn immers de 

enigen op aarde in die tijd die zijn verzegeld. 

Vijf maanden 

5En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf 

maanden lang. 

Deze eerste wee duurt vijf maanden. Er is geen aanwijzing voor dat deze tijd symbolisch 

moet worden gezien. Deze periode geeft, samen met de andere tijdsaanduidingen, een 

aanknopingspunt voor de chronologie.  

Na deze bazuin zal het Evangelie gedurende de volgende bazuin (tweede wee) op een 

enorm krachtige manier over de hele aarde klinken. Mede door hun ervaring met de 

helse machten zullen massa’s mensen de boodschap met beide handen aangrijpen. 
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Toegerust voor de oorlog 

7En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op 

hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van 

mensen. 8En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van 

leeuwen. 9En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als 

het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. 10En zij hadden staarten 

die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht 

om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.  

De gedaante van de sprinkhanen is als paarden, toegerust voor de oorlog. Een tot de 

oorlog toegerust paard was zelfs in het Westen tot in de Eerste Wereldoorlog een zeer 

machtig wapen. De demonen wordt koninklijke macht gegeven. Ze dragen kransen als 

van goud. Hier is ook hun verbondenheid met de ruiter op het witte paard (eerste zegel) 

te zien (Openbaring 6:2): ze hebben net als hij een kroon. 

 

Behalve sterk als paarden zijn de wezens menselijk in hun voorkomen. Dat is ook zo 

met de verschijning van engelen (Richteren 13:6). Deze gevallen engelen zullen wat dat 

betreft niet anders zijn. Dat zij vrouwenhaar hebben, betekent dat dit lang is (1 Korintiërs 

11:15). Lang haar duidt vaak op schoonheid, maar ook op verleiding. De onzichtbare 

wereld en demonen hebben voor velen iets verleidelijks. Dat is ook niet zo 

verwonderlijk: demonen kunnen zich heel sympathiek voordoen. Zelfs satan doet zich 

voor als een engel van God (2 Korintiërs 11:14). Het is daarom niet ondenkbaar dat deze 

creaturen ondanks alles verleidelijk zijn. Hun tanden zijn als die van leeuwen. Dat duidt 

op hun verwoestende kracht, het verscheuren van hun prooi. Ofschoon ze de mensen 

niet mogen doden, zouden ze dat wel willen en kunnen, als ze de kans kregen. Ze 

worden beschermd door ijzeren borstharnassen. IJzer was in de Oudheid revolutionair, 

omdat het veel sterker was dan het eerder gebruikte koper en brons.  

 

De staarten van de sprinkhanen lijken op die van schorpioenen en zijn als angels 

waarmee ze de mensen pijnigen. Het is bekend dat de steek van een schorpioen uiterst 

pijnlijk is. Vijf maanden mogen ze zich uitleven. Het is moeilijk voor te stellen dat deze 

creaturen ooit schitterende engelen waren, geschapen om goed te doen. Het is haast 

onwerkelijk hoe groot de macht van het kwaad is en welke verwoestende werking deze 

heeft. Elk schepsel dat zich eraan overgeeft, wordt – hoe goed het ook was – een demon 

die slechts kwaad kan doen. Dit geldt niet alleen voor gevallen engelen. Het is ook zo 

voor mensen. Ooit waren mensen zeer mooi geschapen naar Gods beeld. Toch kunnen 

zowel mensen als engelen die eens goed waren, verworden tot moordlustige ‘demonen’. 

De krant en het journaal staan er vol van. 

 

De profeet Joël beschrijft deze ‘sprinkhanenplaag’ tijdens de grote Verdrukking: 
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 1Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land 

sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij! 2Het is een dag van duisternis en 

donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken.  

Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig 

volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, 

jarenlang, van generatie op generatie.  

3Ervóór verteert een vuur, en erachter verzengt een vlam; ervóór is het land als de hof 

van Eden, en erachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan. 4Als 

het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk, en als renpaarden, zo rennen zij voort.  

5Als het geluid van wagens springen zij over de toppen van de bergen, als het geluid van 

een vuurvlam die stoppels verteert, als een machtig volk opgesteld voor de strijd. 

6Bij die aanblik krimpen de volken ineen, alle gezichten verschieten van kleur. 7Als 

helden rennen zij, als strijdbare mannen klimmen zij tegen de muren op; ieder gaat op 

zijn eigen weg en zij wijken niet van hun paden af. 8Zij verdringen elkaar niet, ieder gaat 

zijn eigen weg. Al stuiten zij op weerstand, zij zijn niet tegen te houden. 

9Zij stormen op de stad af, zij rennen op de muren, zij klimmen tegen de huizen op. Als 

een dief komen zij door de vensters binnen. 10Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de 

hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. (Joël 

2:1-9) 

Als een sprinkhanenplaag stormt dit leger tijdens de dag van de HERE (de grote Verdrukking) 

op de stad af. Zij rennen over de muren, klimmen tegen de huizen op, terwijl de zon 

door hun aantal en verschijning wordt verduisterd. De vruchtbare aarde is na hun 

strooptocht veranderd in een wildernis. 

 

Heel veel is er niet bekend over de (demonen uit de) put van de afgrond. De Bijbel is 

terughoudend in het spreken over de machten van het kwaad. Maar uit wat hier blijkt is 

dat dit een hiërarchisch systeem is waarin deze machten zich goed hebben 

georganiseerd. Ook al worden ze hier omschreven als kaalvretende sprinkhanen, het 

zijn geen redeloze dieren.  

Hun organisatie 

11En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het 

Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.  

Het is moeilijk voor te stellen, maar dit zijn intelligente personen die met overleg te 

werk gaan. Ze zijn gewapend en hebben rangen in hun leger en een aanvoerder. Hun 

koning is de koning van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws ‘Abaddon’ en in het 

Grieks ‘Apollyon’. Abaddon betekent ‘verderver’. Dat de demonen op deze manier 
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worden beschreven, betekent niet dat ze in die tijd zichtbaar zullen zijn. Hun 

beschreven kenmerken zijn wel merkbaar. 

De eerste wee is voorbijgegaan 

12Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. 

De eerste wee is voorbijgegaan, zegt vers 12. Er wordt ook hier weer op gewezen dat de 

drie weeën bij elkaar horen en dat de tijden waarin ze klinken, elkaar niet overlappen. 

Alles wat hierna wordt beschreven, zal dus niet plaatsvinden in de eerste vijf maanden 

van de Verdrukking.  

De zesde bazuin (de tweede wee) 

Deel I : de vier engelen (Openbaring 9:12 -11) 
Deze zesde bazuin duurt veel langer dan de vijfde. Zij duurt in elk geval zolang de twee 

getuigen zullen prediken en dat is al bijna drie en een half jaar. Zij eindigt ongeveer in 

het midden van de grote Verdrukking. De Verdrukking duurt in elk geval de tijd van de 

vier eerste bazuinen waarvan niet bekend is hoe lang die duurt, plus die van de vijfde 

bazuin (vijf maanden), plus de drie en een half jaar die de zesde bazuin duurt. Dat is samen 

in elk geval vier jaar. 

Bij de eerste vijf bazuinen is het tamelijk onduidelijk wat er nu exact gaat gebeuren. Bij 

de zesde bazuin is dat niet zo. Gedurende deze (tweede) wee gebeuren twee belangrijke 

dingen: 

 

1. Er worden vier engelen die bij de rivier de Eufraat zijn gebonden, losgemaakt. 

Deze zullen één derde deel van de mensen doden. 

2. Daarna zijn er de twee getuigen die twaalfhonderdzestig dagen zullen profeteren. 

 

Tussen deze twee delen in wordt in Openbaring 10 weer een ingelaste boodschap door 

de ‘andere Engel’ gegeven. 

Deel één: de vier engelen 

De tekst van deze zesde bazuin is te lang om hier helemaal te plaatsen. We zullen dit 

daarom in twee delen doen, met daartussen de inlas van hoofdstuk 10. 

13En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier horens van het gouden 

altaar dat vóór God stond, één stem komen. 14Die zei tegen de zesde engel die de bazuin 

had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. 15En de 

vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de 

dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. 16En 

het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik 

hoorde hun aantal. 17En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze 
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hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van 

de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. 
18Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en 

de zwavel die uit hun mond kwam. 19Want hun macht ligt in hun mond en in hun 

staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij 

schade toe. 20En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, 

bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden 

en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen 

of lopen. 21Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en 

het plegen van diefstal. 

De stem uit de vier horens van het altaar (vers 13) 

Als de zesde engel op de bazuin blaast, hoort Johannes uit de vier horens van het gouden 

altaar dat vóór God stond, een stem. Deze geeft de zesde engel de opdracht om de vier 

engelen los te laten die gebonden waren bij de rivier de Eufraat. 

 

Eerder bleek al dat het altaar spreekt van (het kruis van) Jezus en dat de horens van het 

altaar wijzen naar de spijkers waarmee Hij hieraan was vastgenageld (zie aantekeningen bij 

Openbaring 8:3 over het gouden altaar). Jezus was het offer (het Lam van God), Hij was het die 

het offer heiligde (het altaar) en Hij was het die het offer bracht (de Hogepriester).  

Als hier staat dat Johannes een stem hoort uit de horens van het gouden altaar, dan is 

het het meest voor de hand liggend dat dit dus de stem van Christus Zelf is. Dat wat 

Christus hier gaat zeggen kan dan ook het beste worden begrepen in het licht van Zijn 

lijden aan het kruis.  

Op het gouden altaar, waaruit de stem wordt gehoord, werd het reukwerkoffer 

gebracht. Dit reukwerk stond symbool voor het gebed tot en de aanbidding van God. 

Wat Jezus nu gaat zeggen, kan dus het beste worden begrepen met het oog hierop. 

Hierover staat in vers 20:  

20dat de overige van de mensen die niet gedood waren door deze plaag, zich niet 

bekeerden van het aanbidden van de boze geesten en de afgoden.  

De mensen die de afgoden aanbidden, worden getroffen door deze plaag, omdat ze niet 

God (op zijn reukofferaltaar = Christus) aanbidden, maar wel de demonen.  

Het is dus Christus Zelf die hier de opdracht geeft om datgene wat de mensen 

aanbidden, dan ook maar los te maken, zodat ze zullen zien wat voor creaturen dit zijn. 

De Eufraat (vers 14 ) 

Eufraat, betekent ‘goede en overvloedige rivier’. De Eufraat is een belangrijke rivier in 

de wereld van de Bijbel. Ze wordt zelfs al in de eerste hoofdstukken van de Bijbel 

beschreven als één van de vier paradijsrivieren. Daarna komt de rivier indirect in beeld 

bij de roeping van Abraham. Abraham woonde, toen hij door God geroepen werd, in het 

stroomgebied van de Eufraat en de Tigris. Veel later was het Nebukadnezar die Israël 
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hiernaartoe in ballingschap voerde. De Eufraat was de door God gestelde noordgrens 

van Israël. Onder koning David en later Salomo heeft Israël deze grens ook gehad, zo 

kwam al aan de orde bij het briefje aan Filadelfia.  

Verder valt nog te vermelden dat de bron van de Eufraat bij de Ararat ligt (waar ook de 

Ark van Noach is gestrand), dat de rivier uitmondt in de Perzische Golf en dat het de 

natuurlijke oostgrens van het Romeinse Rijk was in de dagen van Johannes. De Eufraat 

liep door de stad Babel. Van deze stad zegt God in Openbaring 17 dat zij ‘de moeder is 

van alle afgoden’ (Openbaring 17:5-6). Daarover kan nog worden opgemerkt dat Babylon – 

zoals het daar wordt gezegd – aan vele wateren zit. Deze wateren, zo zegt de 

Openbaring (17:15), zijn een beeld van vele volken en naties. Als rivieren symbool staan 

voor volken, dan is de Eufraat het symbool voor het belangrijkste volk.  

De plaats bij de Eufraat kan daarom twee dingen betekenen. Het kan letterlijk een 

locatie zijn in de aarde, onder een plaats bij de Eufraat. Het kan ook zijn dat met de 

Eufraat, de belangrijkste politieke federatie tijdens de Verdrukking wordt bedoeld. 

  

De vier engelen worden exact op het uur, de dag, de maand en het jaar dat Hij daarvoor 

heeft bepaald losgelaten. Er staat niet bij, zoals bij de eerste wee werd vermeld, hoe lang 

deze engelen macht wordt gegeven.  

Deze gebeurtenissen die nu volgen worden beschreven binnen het kader van de tweede 

wee. Het is daarom aannemelijk dat ze gelijk vallen met de gebeurtenissen rond de twee 

getuigen die straks als onderdeel van diezelfde wee worden genoemd. Het is ook 

duidelijk dat de vier engelen, omdat ze een deel zijn van de zesde wee, niet meer actief 

zijn als deze wee voorbij is. 

De vier engelen (vers 14 ) 

Dit beeld van de vier engelen is het eerste deel van deze tweede wee (zesde bazuin). Het 

tweede deel van deze wee is dat wat de gebeurtenissen beschrijft van de twee getuigen.  

Van deze vier engelen wordt gezegd dat het aantal van hun troepen gelijk is aan twee 

maal tienduizend tienduizendtallen. Het getal vier staat hier dus voor een veel groter 

aantal. Van de twee getuigen wordt niet gezegd dat dat getal twee symbolisch staat voor 

een veel groter aantal. Veel uitleggers houden er daarom aan vast dat die twee getuigen 

letterlijk twee personen zijn. Dat is, zo zal blijken in hoofdstuk 11, niet voor de hand 

liggend.  

Het aantal (200 miljoen) engelen waar de vier voor staan, is enorm. In de tijd van 

Johannes moet dat meer zijn geweest dan het aantal mensen dat op aarde leefde.  

200 miljoen Chinezen? 
De communistische Chinese dictator Mao Tse Toeng zou in zijn grootspraak ooit gezegd 

hebben dat hij een leger van tweehonderd miljoen soldaten op de been kon krijgen. Het is 

niet onwaarschijnlijk dat hij dit zei, omdat hij deze tekst kende en met een apocalyptische 

dreiging indruk wilde maken op zijn vijanden. Toch hebben zijn stoere woorden gelovigen 

doen denken dat deze tekst een profetie was van een invasie van Israël vanuit China. Dit 

lijkt niet de juiste uitleg te zijn. Er komt wel een invasie vanuit China en de landen van het 
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Verre Oosten, maar pas tijdens de derde wee wordt iets beschreven wat daarop zou kunnen 

wijzen.  

De Openbaring schrijft hierover bij het gieten van ‘de schalen van de grimmigheid van God’ 

over de koningen die komen van ‘de opgang van de zon’ (Openbaring 16:12), vlak voor het 

einde van de Verdrukking.  

Waarschijnlijk zullen deze demonen, anders dan die bij de vorige bazuin, niet zelf ten 

strijde trekken. Als de beschreven massa demonen eigenhandig moordend zou optreden 

met de beschreven paarden en wapens, dan zou binnen één dag geen mens op aarde 

meer in leven zijn. Het is mogelijk dat de legers de geestelijke achterhoede zijn van 

soldaten die zij voortdrijven. In het Oude Testament wordt zo’n situatie beschreven in 

de geschiedenis van Elisa:  

15De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger 

met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, 

mijn heer! Wat moeten wij doen? 16Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, 

zijn méér dan die bij hen zijn. 17En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat 

hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was 

vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. (2 Kronieken 6:15-16) 

De activiteit van deze legers demonen in de onzichtbare wereld beïnvloedt de legers in 

de zichtbare wereld. De menselijke legers zullen worden begeesterd door enorme legers 

van demonen.  

De engelen hebben rood-, blauw- en zwavelkleurige harnassen. Rood en blauw waren 

de kleuren die waren verwerkt in de stoffen van de tabernakel en de priesterkleding. 

Rood was de kleur die naar het bloed verwees, en blauw verwees naar de hemel. Zwavel 

is in de Bijbel een beeld van oordeel en vuur van God (Psalm 11:6, Jesaja 30:33, 34:9). God 

liet zwavel regenen op Sodom en Gomorra (Genesis 19:24). 

 

De paarden hebben koppen die eruit zien als die van een leeuw. Leeuwen zijn een 

symbool van kracht en moed in de Bijbel. Bekend is het raadsel van Simson:  

18Wat is zoeter dan honing en sterker dan een leeuw? (Richteren 14:18)  

In de geschiedenis waarin David vlucht voor zijn zoon Absalom, zegt de raadgever van 

Absalom over de gevolgen van een beslissing: 

10Dan zal zelfs een dapper man met het hart van een leeuw, de moed geheel verliezen. (2 

Samuël 17:10) 

Het vuur, de rook en de zwavel uit de bekken van deze wezens lijken op vuurwapens. 

Dat het daadwerkelijk om vuurwapens gaat, zou goed kunnen, maar dit soort zaken zijn 

moeilijk van tevoren concreet te maken. Door het vuur, de rook en de zwavel komt een 

derde deel van de wereldbevolking om het leven. Op dit moment zijn dat bijna vier 

miljard mensen. Het aantal slachtoffers van deze wereldwijde oorlog zal dat van alle 
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voorgaande in het niet doen verdwijnen. Het is niet waarschijnlijk dat dit alles door 

staande legers zal gebeuren. De kosten daarvoor zouden astronomisch zijn. Het ligt 

eerder voor de hand dat dit zal gebeuren door talloze elkaar bestrijdende milities. Dat 

zou ook verklaren waarom de mensen die God trouw willen zijn, worden onthoofd: de 

munitie zou wel eens schaars kunnen worden. 

 

De macht van de paarden ligt in hun bek en in hun staarten  
Het is niet moeilijk om je de bek van deze demonen voor te stellen als een machtig 

wapen: vrijwel elk roofdier doodt met zijn tanden. De staart is anders. De staart is het 

niet-geëerde deel van het lichaam. God zegt tegen Israël: 

13De HEERE zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart, en u zult uitsluitend 

omhoog gaan en niet omlaag, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEERE, uw 

God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt en houdt. (Deuteronomium 28:13) 

Dat de staarten van de paarden als slangen met koppen zijn, kan betekenen dat zij net 

als ‘de slang’ (de duivel) leugen en bedrog als middel gebruiken. 

De relatie van deze demonen met de antichrist 

Hoewel het nergens met zo veel woorden wordt gezegd, is het niet ondenkbaar dat de 

antichrist de wereldwijde militaire onrust die als gevolg van deze demonen is ontstaan, 

zal bedwingen. Hoewel hij zijn geestelijke kracht uit dezelfde bron als deze demonen 

ontving, zal hij de wereldbrand bezweren met de macht die hij heeft gekregen van de 

draak. Daarover later meer. 

De reactie van de mensen (vers 20-21) 

Uit vers 20 blijkt dat het merendeel van de mensheid zich niet van hun afgoden zal 

bekeren. Deze tekst was nog niet heel lang geleden moeilijk voor te stellen. In het 

Westen waren geen afgodsbeelden die door mensen werden aanbeden. Het ontwikkelde 

deel van de wereld was toen weliswaar ‘postchristelijk’, maar afgodsbeelden waren 

hoogst zeldzaam. Dit is in hoog tempo aan het veranderen. Beelden, stenen en wat al 

niet worden door een groeiende groep mensen verondersteld krachten te hebben. 

Mensen zijn door deze zaken blind voor wie God is en doof voor wat Hij over Zichzelf 

zegt. Mensen lijken er onder geen voorwaarden van overtuigd te willen worden dat er 

wel een Waarheid bestaat. Vrijwel niets kan mensen van gedachten veranderen.  

 

De islam 
Dat in dit gedeelte van de tweede wee verschrikkelijke dingen gebeuren, neemt niet weg dat 

het vaag is waar het nu precies om gaat. Het is mogelijk om bij Babylon en de Eufraat te 

denken aan de islam. Ofschoon de islam uit Arabië voortkomt, lag het centrum van de 

islamitische wereld gedurende vele eeuwen in Bagdad, dat halverwege de achtste eeuw de 

politieke en geestelijke rol van Babylon overnam.  
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Dat engelen uit die regio worden losgelaten past ook bij het beeld van de paarden met hun 

ruiters. De Arabieren kenmerkten zich door de paarden waarmee ze ten strijde trokken. Dat 

het hier om de islam gaat, verklaart mogelijk ook dat de macht van deze paarden in hun 

mond en staart ligt. Uit hun mond komt dan het vuur, de rook en de zwavel van een 

leugenachtige leer, die een religie van onderwerping en dood brengt. De islam is al lange tijd 

niet meer de macht die ze ooit op aarde was. De meeste moslims zijn vredelievende burgers. 

Dit kan eenvoudig veranderen, zo is de laatste decennia al vaak gezien. De islam heeft als 

leer een zeer duistere kant. Het is aannemelijk dat de islam in de grote Verdrukking een rol 

zal spelen. 

Openbaring 10 

De andere Engel (3) (Openbaring 10)  

Hoofdstuk 10 van de Openbaring is de tweede inlas in deze tweede lijn en de derde in 

de hele profetie. De eerste inlas ging over de honderdvierenveertigduizend en de schare 

die niemand kan tellen (Openbaring 7). De tweede (Openbaring 8) toonde de andere Engel 

die kracht gaf aan de gebeden van de heiligen en vuur wierp op de aarde. Wat hier 

wordt beschreven, gebeurt niet op de aarde. De engel met de boekrol heeft wel een 

grote rol als macht achter de gebeurtenissen op aarde, maar wat Johannes ziet, gebeurt 

in de hemel. 

De geopende boekrol (vers 1-11) 

1En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk 

en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten 

waren als zuilen van vuur. 2En Hij had in Zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij 

zette Zijn rechtervoet op de zee en Zijn linker op de aarde. 3En Hij riep met een luide 

stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun 

stemmen horen. 4En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, 

stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij 

zeggen: Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. 
5En de Engel Die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn hand op naar de hemel, 
6en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met 

wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd 

meer zou zijn. 7Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de 

bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn 

dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. 8En de stem die ik uit de hemel gehoord 

had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van 

de Engel Die op de zee en op de aarde staat. 9En ik ging naar de Engel toe en zei tegen 

Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw 

buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. 10En ik nam het boekje 



346 

 

uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar 

toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. 11En Hij zei tegen mij: U moet 

opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. 

De ‘andere Engel’, zo bleek in Openbaring 7 en 8:3-5, was Jezus. Hier wordt Hij 

beschreven zoals Johannes de Zoon des mensen zag in hoofdstuk 1. Zijn aangezicht is als 

de zon, Zijn voeten als koper dat gloeiend was gemaakt in een oven. 

De andere Engel heeft een boekje in Zijn hand. Dit boekje is niet hetzelfde als de 

verzegelde boekrol uit Openbaring 5. Dit boekje is niet verborgen, maar bevat 

profetieën over vele volken. Het is geopend en Johannes moet het opeten om over de 

inhoudt te profeteren. 

Deze Engel zet zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde en brult als een 

leeuw. De zee en de aarde komen vooral ter sprake, als het beest in Openbaring 13 uit 

de zee opstijgt. De zee is een symbool van de volken. De aarde is verwant met het beest 

uit de aarde (zie aantekeningen bij Openbaring 12:16). Als hier staat dat de Engel op de zee en 

de aarde staat, toont dit dat Hij macht heeft over heel de aarde (1 Korintiërs. 15:27). Het 

brullen als een leeuw wijst naar Jezus als de Leeuw van Juda. 

 

Wat zijn de donderslagen? (vers 4) 
In reactie op de Engel klinken zeven donderslagen. Johannes mag niet opschrijven wat 

de donderslagen zeiden. Dit is bijzonder en doet de vraag opkomen wat het nut is van 

het tonen van deze donderslagen als de boodschap ervan toch verzwegen moet worden?  

In hoofdstuk 4 werden bliksemstralen, stemmen en donderslagen beschreven die uit de 

troon van God kwamen. Daar bleek dat donderslagen een symbool zijn van Gods 

spreken. De Tien Geboden worden ook wel de tien woorden genoemd (Deuteronomium 

4:13). De tien woorden van God zouden daarom kunnen worden beschouwd als tien 

donderslagen. De zeven donderslagen die hier worden beschreven, zouden hiermee te 

maken kunnen hebben. Deze zeven donderslagen zouden de zeven woorden van God 

kunnen worden genoemd; oftewel de Zeven Geboden voor de komende periode.  

Welke periode is dat dan? 

 

Een aanwijzing over waar dit naar verwijst, is te vinden in wat de Engel zegt. Hij zegt 

dat dit het moment is waarop het geheimenis van God niet langer verborgen is en dat 

God Zijn koninkrijk heeft aangenomen. Dat moment kan dus niet anders zijn dan aan 

het einde van de Verdrukking. Dat is het moment waarop het Duizendjarig Rijk 

aanbreekt. 

Deze Zeven Geboden zouden daarom heel goed de Wet van God kunnen zijn die van 

toepassing is voor de mensen die leven tijdens dit vrederijk. Als dat zo is, dan is het ook 

te begrijpen waarom Johannes de woorden niet mag opschrijven. Als hij dat wel zou 

doen, dan zou dit tot grote verwarring hebben kunnen leiden binnen de kerk. Het 

Nieuwe Testament leert immers dat Christus het einde is van de wet (Romeinen 10:4). De 
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gemeente leeft niet met een op papier geformuleerde wet met geboden, maar met een 

wet in hun hart (2 Korinthe 3:3).  

Gedurende het Duizendjarig Rijk zal de situatie op aarde anders zijn. De mensen zullen 

God dan niet uit vrije beweging en uit geloof dienen. De mensen die in die periode 

leven zullen God gehoorzaam zijn omdat het moet (zie aantekeningen Openbaring 20 over het 

Duizendjarig Rijk). De wet is in die dagen niet in de harten van de mensen geschreven als 

gevolg van een persoonlijke bekering. De mensen op aarde zullen dan weer een 

‘externe’ wet hebben die ze moeten gehoorzamen. Als deze zeven donderslagen 

inderdaad de wet van het Duizendjarig Rijk beschrijven, dan is het begrijpelijk dat, om 

misverstanden in de kerk te voorkomen, deze hier niet mag worden getoond en dus 

moet worden verzegeld.  

De andere Engel zweert (vers 5 - 6) 
De Engel die brult als een leeuw en demonstreert dat hij macht heeft over de volken en 

Israël, heft hier zijn rechterhand op. De rechterhand spreekt van kracht (Openbaring 5:1). 

De Engel zweert ook bij de hemel. Dit gebaar toont ook dat deze Engel Jezus is. Jezus 

heeft zijn leerlingen geleerd niet bij de hemel te zweren, omdat dit Gods troon is 

(Mattheüs 5:34). Geen engel zal bij Gods troon zweren. Als deze Engel dat wel doet, dan 

moet Hij dat ook waar kunnen maken. De enige die met volmacht bij de troon van God 

kan zweren, is God zelf. Dit wijst er wederom op dat deze Engel God Zelf (Christus-

‘andere Engel’) is. 

 

Wat zweert de Engel?  
De Engel zweert iets zeer belangrijks: 

7Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal 

blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn 

dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. 

Tijdens het klinken van de zevende bazuin, zo zweert Jezus hier, zal God niet langer 

meer geheim zijn voor de mens. Als de stem van de zevende bazuin heeft geklonken en 

de zevende schaal van Gods toorn over aarde is uitgegoten, zal God zich openbaren.  

 

De dagen van de voleinding van Gods verborgenheid 
Dit is het moment waar alles in de Openbaring om gaat. De profetie is erop gericht dat 

Gods verborgenheid openbaar gaat worden. Dit werd al geconcludeerd bij het bespreken 

van de boekrol van hoofdstuk 5.  

De Openbaring is niet alleen gegeven om zicht te krijgen op de geestelijke, politieke, 

militaire en economische gebeurtenissen op aarde, maar vooral om duidelijk te maken 

dat God Zichzelf zal openbaren. Dit moment zal plaatsvinden met het klinken van de 

zevende bazuin. God zal dan niet meer verborgen zijn en Zijn knechten zullen Zijn 

aangezicht kunnen zien. Daarna breekt het Vrederijk aan en vervolgens de nieuwe 
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hemel en de nieuwe aarde. Dit alles gebeurt zoals ‘Hij zijn knechten, de profeten heeft 

verkondigd’.  

 

Wie zijn die knechten, de profeten? 
Wie zijn deze profeten die dat gezegd hebben? Zijn dat de bekende profeten uit het 

Oude Testament? Gaat het om de boodschap van mannen als Jesaja, Jeremia, Amos, 

Obadja, etc. Hebben zij gezegd dat Gods verborgenheid bij de zevende bazuin 

voleindigd zal zijn? Het is moeilijk hard te maken dat zij spraken over deze zevende 

bazuin. Deze profeten hebben wel gesproken over de grote Verdrukking, maar niet over 

wat er zou gebeuren bij het klinken van de zevende bazuin. Wie die dat wel zullen 

hebben verkondigd, zijn de twee getuigen die straks worden gezien in hoofdstuk 11. Zij 

profeteren, net als Johannes de Doper in lompen gekleed, de spoedige komst van de 

Messias.  

 

Johannes krijgt de opdracht het boek te nemen en op te eten. Het is zoet in de mond, 

maar bitter in zijn maag. De profeet Ezechiël heeft eeuwen eerder eenzelfde visioen 

gekregen. Ook hij moest een boekrol opeten. En ook die was zoet in zijn mond. Die 

boekrol van Ezechiël was vol geschreven met klaagliederen, gezucht en gejammer 

(Ezechiël 2).  

De inhoud van het boekje dat Johannes krijgt, gaat over volken en naties. Toch worden 

in de profetieën die Johannes hierna beschrijft, anders dan in de profetieën van 

bijvoorbeeld Ezechiël en Jesaja, geen volken bij name genoemd. Hieruit zou kunnen 

worden opgemaakt dat Johannes’ profetie slaat op volken, die in zijn tijd nog niet 

bestonden.  

De tekst is vanaf hier tot Openbaring 11:19 deels voorspellend, in de toekomende tijd, 

en deels beschrijvend, in de tegenwoordige tijd, geschreven. Na deze inlas gaat de 

profetie verder vanaf de vier engelen bij de Eufraat. Maar wat nu wordt gezien, zijn niet 

vier engelen, maar twee getuigen.  

Openbaring 11 

De zesde bazuin (tweede wee) Deel II:  de twee getuigen 

Dit tweede deel van de zesde bazuin geeft veel informatie. Een juist begrip van dit 

hoofdstuk is essentieel voor een goed begrip van de hele grote Verdrukking. Twee zaken 

die hier worden genoemd, zijn van belang. Het gaat om de volgende vragen:  

1) zijn de twee getuigen twee personen en  

2) beschrijven de aanduidingen ‘tweeënveertig maanden’ en ‘twaalfhonderdzestig dagen’ 

dezelfde periode?  

1En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen 

staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden.  
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2Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan 

de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden 

lang.  

3En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, 

twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. 4Zij zijn de twee olijfbomen en de twee 

kandelaars, die voor de God van de aarde staan. 5En als iemand hun schade wil 

toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand 

hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. 6Zij hebben 

macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. 

En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te 

treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.  

7En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond 

opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. 8En hun dode 

lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd 

wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. 9En de mensen uit de 

volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en 

zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. 10En zij die op de 

aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar 

geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld 

hadden.  

11En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op 

hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. 12En zij hoorden een luide 

stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de 

hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. 13En op datzelfde uur vond er een 

grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving 

werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer 

bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.  

Het tweede wee is voorbijgegaan, let op, het derde komt spoedig. 

Hier wordt bijna de helft van de grote Verdrukking in dertien verzen beschreven. Deze 

passage is nog steeds een onderdeel van de zesde bazuin oftewel de tweede wee. Dat dit 

de tweede wee is, blijkt uit het laatste vers (11) van dit hoofdstuk waar staat dat (nu) de 

tweede wee is voorbijgegaan.  

Het begin van deze tweede wee werd genoemd in hoofdstuk 9:13. Daar werd na het 

klinken van de zesde bazuin gezegd dat de vier engelen die gebonden waren bij de 

Eufraat, werden losgelaten.  

De tempel (vers 1) 

In dit deel van de tweede wee krijgt Johannes de opdracht om met een meetstok, 

waarvan God Zelf de maat heeft bepaald, de tempel, het altaar en hen die aanbidden, te 
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meten. De profeet Zacharia zag honderden jaren eerder in een profetie iets wat lijkt op 

wat Johannes ziet. Hij schrijft:  

1Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man met een meetsnoer in 

Zijn hand. 2Toen zei ik: Waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: Ik ga Jeruzalem opmeten 

om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. 3En zie, de Engel Die 

met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad Hem tegemoet. 4En Hij zei tegen 

hem: Loop snel, spreek tot die jongeman en zeg: Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, 

vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. (Zacharia 2:1-4) 

Zacharia zag hoe groot Jeruzalem eens zal zijn en profeteerde over de tijd dat de stad 

zich buiten haar muren zal uitstrekken. De tijd waarin Jeruzalem buiten zijn oude 

stadsmuur groeit, is nu reeds aangebroken. 

Tweeënveertig maanden – twaalfhonderdzestig dagen (vers 2-3) 

In dit gedeelte wordt gesproken over tweeënveertig maanden en over twaalfhonderd-

zestig dagen: 

2Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan 

de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden 

lang. 3En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, 

twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. 

Ook al lijkt dit op het eerste gezicht wel zo te zijn, de tweeënveertig maanden en de 

twaalfhonderdzestig dagen beschrijven niet dezelfde tijd.  

Tweeënveertig maanden van dertig dagen zijn samen drieënhalf jaar en in totaal 

twaalfhonderdzestig dagen. Maanden duren echter niet allemaal dertig dagen, nu niet 

en in de tijd van Johannes ook niet. En al waren die twee tijden wel precies even lang, 

dan nog konden ze niet dezelfde periode beschrijven. 

Welke tijden worden genoemd? 

Er wordt in de profetieën over de grote Verdrukking gesproken over drie tijden, die 

ongeveer even lang zijn. Dit zijn: 

- De twaalfhonderdzestig dagen, 

- De tweeënveertig maanden 

- Tijd, tijden en een halve tijd. 

Hoe lang duurt de Verdrukking? 
De Verdrukking duurt (ruim) zeven jaar. Hierover wordt aan Daniël bekendgemaakt: 

27En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. (Daniël 9:27) 

Dan zegt de engel verder in dat vers: 



351 

 

27In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een 

vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en 

waartoe vastbesloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. (Daniël 9:27) 

Nu is er een moment in de Joodse geschiedenis geweest, waarin iets gebeurde wat 

hierop lijkt. Dit was toen Antiochus Epifanes een varken slachtte in de tempel. Dit was 

ook tijdens een periode van grote Verdrukking, die ook zeven jaar duurde. Deze 

gebeurtenis wordt dan ook dikwijls aangeduid als de vervulling van deze profetie van 

Daniël. Maar dat is niet het geval, omdat de tekst zegt dat de verwoester zal komen tot 

aan de voleinding toe (dat is de wederkomst). Als deze profetie zou slaan op de daden van 

Antiochus Epifanes, dan zou het geen profetie zijn en dan zou er niet hebben gestaan 

dat zijn leven zou eindigen in de voleinding. Dat was bij Antiochus Epifanes immers 

niet zo.  

Als die gruwel halverwege de week het offeren doet ophouden, zal dat wel duren tot 

aan de voleinding. 

 

Er zal dus gedurende een periode van tweeënveertig maanden niet meer in de tempel 

worden geofferd. Dit maakt duidelijk dat die tweeënveertig maanden doorlopen tot aan 

de voleinding (de wederkomst). Er zal niet meer geofferd worden; totdat Jezus terugkomt. 

Hij zal dan het heiligdom zal herstellen. Hieruit blijkt dat de tweeënveertig maanden 

moeten worden teruggerekend vanaf het einde van de Verdrukking. 

 

Van deze tweeënveertig maanden wordt ook gezegd dat dit de tijd is waarin de 

heidenen de stad en het heiligdom zullen vertreden. Aan Daniël wordt over deze tijd 

meer specifiek het volgende bekendgemaakt: 

11En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, 

die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen; welzalig hij 

die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt (Daniël 12:11) 

Hoe passen de genoemde tijden – twaalfhonderdzestig, twaalfhonderdnegentig en 

dertienhonderdvijfendertig dagen, tweeënveertig maanden en ‘een tijd, tijden en een 

halve tijd’ – in de zeven jaar durende Verdrukking? Laten we die tijden eens op een 

rijtje zetten. 

Twaalfhonderdzestig dagen 
Allereerst kijken we naar de twaalfhonderdzestig dagen. Er staan twee teksten in de 

Openbaring over de periode van twaalfhonderdzestig dagen. God zegt in de eerste 

daarvan: 

3En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, 

twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. (Openbaring 11:3) 

In hoofdstuk 12 zegt Hij tijdens het visioen van de draak en de vrouw: 
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6En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar 

gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden, twaalfhonderdzestig dagen. 
(Openbaring 12:6) 

De twaalfhonderdzestig dagen zijn dus verbonden met de prediking van de twee 

getuigen en de tijd dat de vrouw veilig zal zijn. (In hoofdstuk 12 zal blijken dat deze vrouw het 

beeld is van Israël.) 

Tweeënveertig maanden 
De volgende tijdsaanduiding is tweeënveertig maanden. In dezelfde tekst over de twee 

getuigen wordt over het ‘beest uit de zee’ gezegd: 

2Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan 

de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden 

lang. (Openbaring 11:2) 

Ook over de antichrist (beest uit de zee) wordt twee hoofdstukken later gezegd: 

5En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en 

het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. (…) 7En het beest 

werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, 

en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. (Openbaring 13: 5-7) 

De antichrist werd macht gegeven om de heiligen (Israël en de twee getuigen) te 

overwinnen en tweeënveertig maanden lang de tempel te vertreden.  

Dit betekent dat de tempel reeds herbouwd zal zijn op het moment dat de antichrist 

Israël zal overwinnen. Dit wijst erop dat de periode die wordt aangeduid met 

twaalfhonderdzestig dagen en de periode die wordt aangeduid met tweeënveertig 

maanden, bij elkaar komen in het midden van de Verdrukking en elkaar dus niet 

overlappen. 

Tijd, tijden en een halve tijd 
De tijdsaanduiding ‘tijd, tijden en een halve tijd’ komt voor in zowel Daniël als de 

Openbaring. Tegen Daniël zegt de engel over de antichrist: 

25Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te 

gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn 

macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. (Daniël 7:25) 

Blijkens voorgaande teksten vinden deze gebeurtenissen plaats in de jaren direct 

voorafgaande aan de wederkomst van Christus: 

7Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water 

van de rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechterhand en 

zijn linkerhand naar de hemel hief: Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een 

einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze 

dingen voleindigd zijn. (Daniël 12:7) 
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Hier wordt aan Daniël bekendgemaakt dat het heilige volk (Israël) gedurende een tijd, 

tijden en een halve tijd zal worden verbrijzeld. Deze aanduiding wijst dus naar de 

genoemde tweeënveertig maanden. Dit is de tweede helft van de Verdrukking. De 

tijdsaanduidingen komen ook voor in de Openbaring: 

14En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar 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. (Openbaring 12:14) 

Dit is dezelfde tijdsaanduiding, maar hier wordt de vrouw niet verbrijzeld, maar is ze 

veilig voor (het vertreden van) de slang.  

Deze periode kan hier dus niet verwijzen naar de tweeënveertig maanden maar is hier 

een aanduiding voor de eerste helft van de Verdrukking. 

Gruwel van de verwoesting 
De aanduiding ‘gruwel van de verwoesting’ is al verschillende keren voorbij gekomen. 

Het werd uit de context steeds duidelijk dat dit een persoon is die handelend optreedt. 

Gruwel is een aanduiding voor een verfoeilijk ding of een afgod. 

15Vervloekt is de man die een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor de 

HEERE, het werk van de handen van een vakman, en dat op een verborgen plaats 

neerzet! (Deuteronomium 27:15) 

Zo staat er ook over Salomo dat hij Astarte, de godin van de Sidoniërs, achterna liep en 

Milkon, de gruwel van de Ammonieten (1 Koningen 11:5).  

Over de antichrist staat in Daniël (11:38) dat hij (als koning in de eindtijd) de god der 

vestingen (gruwel van de vestingen) zal vereren. Deze gruwel is dus zowel een afgod als het 

beeld daarvan en wordt in verband gebracht met verwoesting en vestingen, dat wil 

zeggen oorlog.  

 

Het bovenstaande op een rij: 
• De Verdrukking duurt ca. zeven jaar;  

• In die zeven jaar prediken de twee getuigen twaalfhonderdzestig dagen; 

• De vrouw zal ook twaalfhonderdzestig dagen veilig bewaard (gevoed) worden in 

de woestijn; 

• De antichrist zal tweeënveertig maanden macht hebben over alle volken; 

• De volken en de antichrist zullen tweeënveertig maanden de voorhof van de 

tempel van God in Jeruzalem vertreden; 

• De aanduiding ‘tijd, tijden en een halve tijd’ wordt in Daniël en de Openbaring 

gebruikt voor de periode dat de twee getuigen prediken en Israël veilig zal zijn; 

• De aanduiding ‘tijd, tijden en een halve tijd’ wordt in Daniël en de Openbaring 

ook gebruikt om het tijdperk van de antichrist en de volken te beschrijven (en 

Israël dus niet veilig is). 
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Uit dit alles blijkt dat voor zowel de tweeënveertig maanden als de twaalfhonderdzestig 

dagen de uitdrukking ‘tijd, tijden en een halve tijd’ wordt gebruikt, ook al zijn de beide 

perioden niet exact even lang.  

Zijn deze tijdsaanduidingen synoniemen voor dezelfde periode? 

Hoewel beide periodes met de uitdrukking ‘een tijd, tijden en een halve tijd’ aangegeven 

worden, blijken de aanduidingen tweeënveertig maanden en twaalfhonderdzestig dagen 

dus niet op dezelfde periode te slaan. Hoe zit dat dan met die maanden? 

Duren tweeënveertig maanden even lang als twaalfhonderdzestig dagen? 
Joodse maanden duurden vroeger geen dertig maar negenentwintig en een have dag.  

De Joden maakten gebruik van de omloop van de maan voor hun kalender. 

Maanmaanden duren, over een jaar gerekend, gemiddeld negentwintig en een halve 

dag. Om de maanden goed in een jaar te passen, rekenden ze afwisselend met maanden 

van negenentwintig en maanden van dertig dagen. Twaalf maanmaanden duren 

driehonderdvierenvijftig dagen. Dat is per jaar elf dagen te weinig. Om dit verschil te 

corrigeren werd in elke periode van negentien jaar zeven keer de laatste maand van het 

jaar herhaald. In negentien jaar tijd waren er dus zeven jaren met dertien maanden.  

 

Als hier in de Openbaring dus over tweeënveertig maanden wordt gesproken, zijn dat 

tweeënveertig Joodse maanden van respectievelijk negenentwintig en dertig dagen. 

Tweeënveertig van dat soort maanden waren daarom twaalfhonderdnegenendertig 

dagen, en geen twaalfhonderdzestig dagen.  

Tweeënveertig maanden is dus eenentwintig dagen korter dan de twaalfhonderdzestig 

dagen gedurende welke de getuigen prediken. Dat is niet een verschil dat mag worden 

verwaarloosd.  

 

Maar zelfs als tweeënveertig maanden twaalfhonderdzestig dagen zouden duren, dan 

blijft het nog steeds zo dat de beschrijvingen van deze periodes het niet toelaten dat ze 

als dezelfde periode beschouwd worden. De twee getuigen zullen immers gedurende 

twaalfhonderdzestig dagen de aarde slaan met ernstige plagen. Mogelijk zijn het ook 

deze twee getuigen die in het begin van de Verdrukking de tempeldienst in Jeruzalem in 

ere herstellen, zonder dat de antichrist dit kan tegenhouden. Pas op het moment dat het 

‘beest uit de zee’ de twee getuigen doodt, zal hij macht over alle volken hebben, ook 

over Israël. Pas dan zal hij in staat zijn de tempel te ontwijden. Het is dus onmogelijk dat 

deze twee perioden gelijk vallen. Israël kan niet veilig wonen op de plaats die God voor 

hem heeft bereid, als de draak, de antichrist, daar de macht heeft. 

 

Samengevat blijkt dat zowel de twaalfhonderdzestig dagen als de tweeënveertig 

maanden worden aangeduid met ‘een tijd, tijden en een halve tijd’ en dat ze ongeveer 

even lang duren, maar dat ze elkaar niet overlappen. Uit de beschreven gebeurtenissen 
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blijkt dat de twaalfhonderdzestig dagen plaatsvinden gedurende de eerste helft van de 

Verdrukking, en de tweeënveertig maanden gedurende de tweede helft. 

Is er iets te zeggen over wanneer de offerdienst weer begint? 

Als de antichrist het offeren in de helft van de Verdrukking zal stoppen, dan moet de 

tempel waarin dat offeren zal plaatsvinden wel eerst herbouwd zijn. De tempel is in het 

jaar zeventig van de eerste eeuw verwoest. Als er echter hier in de Openbaring staat dat 

Johannes de voorhof en hen die daar aanbidden moet opmeten, dan blijkt dat de tempel 

ten tijde van de grote Verdrukking die de Openbaring beschrijft, herbouwd moet zijn. 

Dat dit zo zal zijn blijkt ook uit dat wat Paulus schrijft: 

3Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij 

eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het 

verderf, geopenbaard is, 4de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God 

genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat 

zitten en zichzelf als God voordoet. (2 Thessalonicenzen 4:3-4) 

Is er in de Bijbel een aanwijzing wanneer de tempel zal worden herbouwd?  

Een tekst die hierover gaat, staat in Daniël. 

11Zelfs tegen de vorst van het heer (God) maakte hij zich groot, en Hem (dit is God) werd 

het dagelijks offer ontnomen en Zijn heilige woning (tempel) werd neergeworpen 

(vertreden). 12En de eredienst werd in overtreding ingesteld; en hij wierp de waarheid (de 

Bijbel (KM)) ter aarde, en wat hij (de antichrist (KM) ook deed, gelukte hem.  

Daniël wordt hier meegedeeld dat de antichrist Gods wetten en de tempel zal vertreden. 

Over hoe lang dit alles zal gebeuren, krijgt Daniël aanvullende informatie: 

13Toen hoorde ik een heilige vragen: Hoelang zal dit gezicht gelden – het dagelijks offer 

en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van 

het heer?  

Daniël vraagt er dus naar hoe lang al deze zaken samen gaan duren. Hoe lang duurt dus 

het dagelijks offeren in de tempel, het prijsgeven van het heiligdom (aan de antichrist) en 

het vertrappen (door de heidenen) van het heer.  

14En hij zei tegen mij: Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het 

heiligdom in rechten hersteld worden. (Daniël 8:11-14) 

Hier wordt een aantal dagen genoemd die totale tijd in beslag zal nemen van dit alles. 

De hele periode van het dagelijks offeren (het prijsgegeven) en herstel  duurt volgens 

wat Daniël wordt geopenbaard drieëntwintighonderd dagen.  

Met deze gegevens valt voor de mensen die leven in de grote Verdrukking nauwkeurig 

te berekenen wanneer Christus terugkomt.  
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Er valt met deze gegevens ook iets te zeggen over wanneer de tempel zal worden 

herbouwd. We zagen dat de Openbaring allerlei informatie geeft over wat er in die 

drieëntwintighonderd dagen zal gebeuren. Zo zagen we dat voor Christus terugkomt, de 

heidenen de tempel tweeënveertig maanden zullen vertreden en dat de twee getuigen 

daaraan vooraf twaalfhonderdzestig over de wereld trekken om te prediken.  

Dit op een rij toont: 

• 2300 dagen min 42 maanden is 1239 dagen.  

• De tempel zal dus zijn herbouwd 2300-1239=1061 dagen voor het moment dat 

de antichrist de tempel zal ontheiligen.  

• Dit betekent dat de genoemde 1061 dagen overlappen met de 1260 dagen dat de 

twee getuigen prediken. 1260-1061=199 dagen. 

• Hieruit blijkt dat de tempel in gebruik wordt genomen 199 dagen na het 

klinken van de vijfde bazuin waarop de gruwelijke demonen op de aarde 

worden losgelaten. De tempel zal dus operationeel worden in de dagen waarop 

de twee getuigen met hun prediking zijn begonnen. 

De tempel is er dus er pas weer in de grote Verdrukking na de opname van de gemeente.  

Uit dit alles blijkt dat de tempel dus zal zijn herbouwd minimaal 199 dagen nadat de 

twee getuigen zijn begonnen te prediken, plus 147 dagen (vijf maanden) dat de vijfde 

bazuin duurt. Dit is dus minimaal 346 dagen na het begin van de grote Verdrukking. 

Hier komt de periode van het klinken van de eerste vier bazuinen nog bij, maar daarvan 

weten we niet hoe lang die duurt. Die periode zal niet heel veel tijd in beslag nemen. De 

hele Verdrukking duurt immers ongeveer zeven jaar en het aantal dagen dat we nu 

reeds hebben, overschrijdt die al. Hoe lang de Verdrukking exact zal duren zullen we 

later nog zien. 

 

Het lijkt er dus op, dat op hetzelfde moment dat de gemeente wordt opgenomen er een 

begin zal worden gemaakt met de herbouw van de tempel, wat één jaar in beslag zal 

nemen. De voorbereidingen hiervoor zijn al jaren aan de gang.  

 

De plaats van de tempel 
Dat de tempel op zijn plaats zal worden herbouwd lijkt op dit moment ondenkbaar, 

omdat op de veronderstelde tempelberg twee islamitische heiligdommen staan. Toch is 

de herbouw niet zo onmogelijk als het lijkt. De Israëlische archeoloog en docent aan de 

Hebreeuwse universiteit dr. Asher Kaufman is na onderzoek tot de conclusie gekomen 

dat de tempel oorspronkelijk zo’n honderd meter ten noorden van de Rotskoepel heeft 

gelegen. Er zou dan ruimte zijn om de tempel te bouwen naast de Rotskoepel.  

 

Wat ook kan is dat de tempel nooit heeft gestaan op deze plaats. Ernest L. Martin zegt in 

zijn boek The Temples that Jerusalem Forgot dat de Haram al-Sharif (de omheining die nu 

wordt gezien als de tempelberg) niet het tempelplein is, maar de restanten van de Romeinse 

vesting Antonia. De locatie van de tempel moet volgens hem meer naar het zuiden 

worden gezocht, in de nabijheid van de beek Gihon.42 Ook Robert Cornuke heeft 
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hiernaar onderzoek gedaan. Er zijn argumenten die ervoor pleiten dat de tempel meer 

naar het zuiden heeft gestaan. Zo is bekend dat het oppervlak van de Haram al-Sharif 

overeenkomt met dat van Romeinse legerplaatsen. Een Romeins leger telde ca. 

tienduizend militairen en overige personeelsleden en daarvoor was ook wel zo’n ruimte 

nodig. Bovendien had Jezus over de tempel voorzegd dat daarvan geen steen op de 

andere gelaten zou worden. Het zou dan vreemd zijn als dit plein werkelijk een restant 

van het tempelplein was. Het is ook bekend dat de bron van de beek Gihon in de tempel 

opwelde. Die bron ligt ten zuiden van de omheining van het veronderstelde 

tempelplein. Daar lag de oude stad Jeruzalem, ook wel de ‘stad van David’ genoemd.  

De plaats waar nu de gouden koepel staat, zou volgens Cornuke de plaats in het 

Romeinse legerkamp zijn geweest waar Jezus werd veroordeeld. Als dit allemaal klopt – 

en dat lijkt zo te zijn – betekent dit dat er niets in de weg staat om de tempel te 

herbouwen op de plaats waar deze stond. Het betekent ook dat de islam niet de plaats 

heiligt waar de tempel heeft gestaan, maar de plaats vereert waar Christus ter dood is 

veroordeeld. Dit onderstreept eens wat meer dat die religie niet is gebaseerd op iets wat 

met de God van Abraham te maken heeft.  

Hoe dan ook, de tempel zal worden herbouwd op de plaats waar deze stond. Dat is ook 

de plaats waar de antichrist en de twee getuigen actief zullen zijn in de grote 

Verdrukking. Als de plaats van de tempel niet moet worden gezocht waar de twee 

moslimheiligdommen staan, dan is er niets wat de bouw van de tempel in de weg staat 

en is er ook niets wat nog moet gebeuren voor de Verdrukking kan beginnen. 

Wie of wat zijn de twee getuigen? (vers 3) 

Behalve de vraag of de tweeënveertig maanden en de twaalfhonderdzestig dagen 

dezelfde periode beschrijven, is ook de vraag wie de twee getuigen zijn van het grootste 

belang voor een juist begrip van de Openbaring. Johannes schrijft over hen: 

3En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, 

twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.  

Dan vervolgt hij met een beschrijving van de getuigen die ons voor een raadsel stelt: 

4Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan. 

Hij gaat dan verder met het beschrijven van de macht van de getuigen: 

5En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt 

hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier 

gedood worden. 6Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in 

de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te 

veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. 

Al direct is hier een bepaalde mate van onzekerheid over wat er wordt bedoeld.  

De twee getuigen zullen van God macht ontvangen om te profeteren op aarde.  
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Ze zijn niet alleen actief op aarde, maar ze staan ook voor God, zegt de tekst.  

Hier komt bij dat de twee getuigen de twee olijfbomen en twee kandelaars zijn en dat 

maakt samen vier.  

Hoe zit dit alles? Waar bevinden deze getuigen zich, wat is hun rol tijdens de 

Verdrukking en waarom worden ze ook de twee olijfbomen en kandelaars genoemd? 

De profeet Zacharia schreef over deze twee getuigen: 

De twee getuigen worden dus in verband gebracht met twee olijfbomen en kandelaars. 

1De Engel Die met mij sprak (…) zeide tot mij: Wat ziet u? Daarop zei ik: Ik zie, en zie, 

een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en 

daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de 

lampen, die daarboven zitten, 3met twee olijfbomen ernaast, een aan de rechterkant van 

het olievaatje en een aan de linkerkant ervan.  

Als de profeet dan vraagt wat die olijfbomen betekenen, krijgt hij als antwoord en dat 

lijkt te wijzen op onze tekst waarmee we bezig zijn: 

14Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan. (Zacharia 4:1-14) 

Zacharia ziet dus een kandelaar en twee olijfbomen, die beiden, net als hier in de 

Openbaring, bij de Heere van de hele aarde staan.  

Wat de betekenis hiervan is, wordt Zacharia hierna meegedeeld.  

 

Wat is de context van de profetie van Zacharia? 
Zacharia’s visioen vindt plaats direct na de ballingschap.  

Kores, de koning van Perzië, had het rijk van Babel verslagen en de Joden toestemming 

gegeven terug te keren naar hun land om er de tempel te herbouwen. Er verzamelt zich 

dan een groep uit de stammen Juda, Benjamin en Levi, die onder leiding van Zerubbabel 

teruggaat naar Israël gaat (Ezra 2:2). Aangekomen in Kanaän, beginnen zij met het 

herbouwen van de muur van Jeruzalem en de tempel. Aanvankelijk vlot het werk goed. 

Het duurt echter niet lang voor ze worden tegengewerkt door de lokale bevolking, en 

de bouw wordt stilgelegd.  

In het tweede jaar van koning Darius komt het werk weer op gang. Zacharia krijgt in 

datzelfde jaar deze profetie. God toont Zacharia het beeld van de kandelaar en 

olijfbomen om het volk ervan te overtuigen dat het werk waar zij voor staan, zal 

worden volbracht. God zegt bij monde van de profeet Zacharia, dat de teruggekeerde 

ballingen op Hem mogen vertrouwen:  

6Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de 

legermachten. (Zacharia 4:6) 

God zal niet door geweld, maar door Zijn Geest (weergegeven in de twee getuigen) het volk 

helpen bij hun werk. De kandelaar en olijfbomen die Zacharia worden getoond, zijn 

hier het beeld van. Door deze twee getuigen kan God zeggen: 
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8Wie bent u, grote berg (groot volk)? Voor de ogen van Zerubbabel zult u een vlakte 

worden. 9De handen van Zerubbabel hebben dit huis (de tempel) gegrondvest, zijn 

handen zullen het ook voltooien. (Zacharia 4:8-9) 

De taak van Zerubbabel was om Israël te herstellen en de tempel te herbouwen. De 

twee getuigen die Zacharia ziet, verrichten hun werk in deze context. Zij geven de 

nodige kracht voor de opdracht waarvoor Zerubbabel zich gesteld ziet.  

 

Nu was het niet zo dat de mensen in de tijd en situatie waarin Zacharia zijn profetie 

ontving, deze twee getuigen konden zien. Zij waren, zoals de profeet werd getoond, de 

Geest van God die op de achtergrond werkt. God maakt het verschil terwijl mensen zich 

inspannen. Hierover schrijft de psalmist: 

1Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de 

HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. (Psalmen 127:1) 

God zegende het werk van Zerubbabel en Hij bouwde door Zijn Geest en de handen van 

de bouwlieden de stad. De Geest van God wordt hier zichtbaar gemaakt in de kandelaar 

en de olijfbomen. De kandelaar draagt de lampen die van olie worden voorzien door de 

vruchten van deze twee olijfbomen. Zo zijn de kandelaar die Gods vuur doet branden en 

de olijfbomen die de kandelaar van energie voorzien, de kracht achter de herbouw van 

het land en de tempel. 

8Het woord van de HEERE kwam tot mij: 9De handen van Zerubbabel hebben dit huis 

gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de HEERE van 

de legermachten Mij tot u gezonden heeft. 10Want wie veracht de dag van de kleine 

dingen, terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van 

Zerubbabel?  

Het gaat hier in de profetie van Johannes over dezelfde kandelaren en dezelfde 

olijfbomen als waar Zacharia het over heeft. De kandelaar en olijfbomen die voor God 

staan, waren de verborgen kracht achter het werk van Zerubbabel. Zij zijn ook dezelfde 

die de kracht zullen geven aan de twee getuigen. Deze overeenkomst is niet toevallig. Er 

is een overeenkomst tussen de taak van Zerubbabel en die van de twee getuigen.  

De situatie waarin Israël zich ten tijde van Zacharia bevond, is vergelijkbaar met de 

situatie van Israël tijdens de grote Verdrukking, waar het in de profetie van Johannes 

over gaat.  

Voor we dit verder bestuderen, is het goed om de symboliek van de kandelaar en 

olijfbomen eerst uit te werken. 

De twee kandelaars 

Over de zeven lampen op de kandelaar wordt tegen Zacharia gezegd: 

11Die zeven zijn de ogen van de HEERE, die over heel de aarde trekken. (Zacharia 4:1-11) 
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Deze zeven lampen/ogen werden in Openbaring 4-5 beschreven als vurige fakkels: 

5En er stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten 

van God. (Openbaring 4:5)  

Deze zeven lampen/fakkels worden elders als ogen en horens afgebeeld. Dit zijn tekens 

afbeeldingen van de zeven Geesten van God, zo blijkt kort hierna: 

6En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de 

ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de 
zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. (Openbaring 5:6) 

De zeven lampen die Johannes ziet, zijn de zeven vurige fakkels oftewel de zeven ogen 

of horens van God. Dit zijn dezelfde ogen als die waar Zacharia het over heeft.  

Ogen zijn in deze context niet slechts zintuigen. Jezus zegt over ogen: 

22De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan het oog zuiver is, zal geheel uw 

lichaam verlicht zijn. (Mattheüs 6:22) 

Het is duidelijk dat Jezus het hier heeft over de manier waarop de mens kijkt, wat wordt 

bepaald door hun geest.  

De zeven ogen zijn de zeven Geesten van God en de zeven horens zijn Zijn kracht. Deze 

zeven Geesten/ogen/vurige fakkels werden in de tabernakel weergegeven in de gouden 

kandelaar, zo bleek bij het bestuderen van Openbaring 4. 

De olie voor de kandelaar 
Van de twee getuigen wordt gezegd dat ze voor Gods troon staan. Dit betekent dat ze in 

de tabernakel gevonden moeten kunnen worden. Dat was ook de plaats waar de zeven 

geesten worden gezien in de zevenarmige kandelaar.  

 

Het is duidelijk dat de twee getuigen in verband worden gebracht met de olie voor de 

lampen. Deze olie is daarom een mooi vertrekpunt om dit te kunnen begrijpen.  

In Exodus staat over deze olie: 

20Ú moet de Israëlieten gebieden dat zij zuivere olie, uit gestoten olijven, voor u mee 

nemen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. 21In de tent van 

ontmoeting, aan de buitenkant van het voorhangsel dat tegenover de getuigenis is, 

moeten Aäron en zijn zonen die verzorgen, van de avond tot de ochtend, voor het 

aangezicht van de HEERE. Dit is voor de Israëlieten een eeuwige verordening, al hun 

generaties door. (Exodus 27:20-21) 

Leviticus 24 herhaalt dit:  

1De HEERE sprak tot Mozes: 2Gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie, uit gestoten 

olijven, naar u toe brengen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. 
(Leviticus 24:1) 
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De lamp in het heiligdom moest dag en nacht branden: 

3Aäron moet die voor het aangezicht van de HEERE voortdurend verzorgen, van de 

avond tot de volgende morgen, aan de buitenkant van het voorhangsel van de getuigenis 

in de tent van ontmoeting. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. 
(Leviticus 24:3) 

Uit deze voorschriften blijkt nogmaals dat de kandelaar met de zeven lampen, die de 

profeet Zacharia zag, een beeld was van de kandelaar in de tabernakel, die ook zeven 

lampen had: 

4Op de kandelaar van zuiver goud moet hij de lampen voor het aangezicht van de 

HEERE voortdurend verzorgen. (Leviticus 24:4) 

Dit alles, zo blijkt, heeft dus te maken met de twee getuigen. De kandelaar draagt dus 

Gods Geest die werd weergegeven in de zeven vurige fakkels die in de hemelse 

tabernakel staan voor Gods troon staan. 

De twee olijfbomen 
Hoe zijn de twee olijfbomen hiermee verbonden? De olie die dit vuur deed branden, 

was afkomstig van de twee olijfbomen die voor God stonden en die bomen werden ook 

genoemd met een verwijzing naar de twee getuigen. Gods vuur is evenwel niet 

afhankelijk van iets of iemand anders. De twee getuigen, deze twee olijfbomen, waren 

God Zelf.  

Paulus schrijft hierover: 

16Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken. 
(Romeinen 11:16) 

Wat bedoelt Paulus met deze wortel? Die wortel is God Zelf: 

17Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt 

zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, 18beroem u dan niet tegen 

de takken! Indien gij u ertegen beroemt, niet gij draagt de takken, maar de takken 

dragen u (Romeinen 11:17-18) 

Het gaat er in deze passage over dat christenen zich niet moeten beroemen tegenover 

enkele takken van Israël die zijn weggebroken om hun ongeloof. Beiden (eerst Israël en 

daarna de gemeente) waren geënt in God, die hier wordt weergegeven als de wortel van de 

olijf.  

 

Zacharia werd uitgelegd wat deze olijfbomen betekenen. 

11Daarna antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijfbomen aan de 

rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? 12En voor de tweede keer 

antwoordde ik en zei tegen Hem: Wat betekenen die twee olijftakken die door twee 
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gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? (…) 14Daarop zei Hij: Dat zijn de 
twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan. (Zacharia 4:11-14) 

Dat hier tot Zacharia over de olijfbomen als de twee getuigen wordt gesproken bevestigt 

wat Johannes ziet. De boodschap aan Zerubbabel was dat het werk aan de tempel niet 

volbracht zou worden door kracht of geweld, maar door de twee olijfbomen (de twee 

getuigen) en de kandelaar (Gods Geest) die voor Gods troon staan. Dit is ook de boodschap 

over de twee getuigen. Zij zullen opereren in de kracht van Gods Geest. 

 

Voor het aangezicht van de HEERE 
Nu is er nog iets dat interessant is. Deze olijfbomen (of takken) stonden niet alleen 

vroeger voor Gods troon. Ze staan daar voortdurend. Zij stonden er in de dagen van 

Zacharia en staan er in de dagen van Johannes en in de eindtijd; de tijd van de twee 

getuigen.  

Als er staat dat de twee getuigen voor Gods troon staan, dan zou het te verwachten zijn 

dat ze, net als het reukofferaltaar, de ark, en de cherubs, ook in de attributen van de 

tabernakel terug te vinden zouden zijn. De tabernakel – zo zagen we eerder – was 

immers de aardse weergave van Gods hemelse troon en daar staan, voor het aangezicht 

van de HEERE, volgens de tekst deze twee getuigen. Dat de kandelaar er staat – zo 

zagen we ook eerder – is niet zo moeilijk te zien. Die kandelaar komt tot uitdrukking in 

de zeven vurige fakkels. Maar waar stonden die twee olijfbomen die erbij horen? Daar 

komt bij dat over de twee getuigen wordt gezegd dat ze de twee kandelaars zijn. Tot 

dusver gingen we uit van één kandelaar. Daar zullen we dus ook naar moeten kijken. 

 

Door deze studie van de Openbaring heen zijn vrijwel alle belangrijke zaken van de 

tabernakel aan de orde gekomen. We hebben de troon van God gezien, het 

reukofferaltaar, het grote altaar, het wasvat, de kandelaar, de omheining en de deur tot 

het heiligdom. Maar waar stonden die twee olijfbomen? 

 

Voor de ark (de troon van God) stonden, van links naar rechts, de kandelaar, het 

reukofferaltaar en de tafel met toonbroden.  

De kandelaar en het reukofferaltaar zijn in de Openbaring reeds voorbij gekomen.  

Het reukofferaltaar bleek een beeld te zijn van de gebeden die Christus voor Gods troon 

brengt.  

De kandelaar verwijst, zo bleek, naar de zeven geesten van God en de twee getuigen.  

Maar wat stond er dan in de tabernakel dat naar de twee olijfbomen en de twee 

kandelaren verwees? Het enige belangrijke onderdeel dat voor de ark stond en dat we 

nog niet in de Openbaring hebben gezien, is de tafel met toonbroden, maar hoe kan die 

daar verband mee houden?  
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Toonbroden 

Dat er een verband is tussen de tafel met toonbroden en de kandelaar lijkt te worden 

bevestigd door de beschrijving van deze zaken in Leviticus:  
4Op de kandelaar van zuiver goud moet hij de lampen voor het aangezicht van de 

HEERE voortdurend verzorgen. 5Verder moet u meelbloem nemen en er twaalf koeken 

van bakken. Eén koek moet twee tiende efa zijn. (Leviticus 24:4-5) 

Op zichzelf ‘bewijst’ dit nog niets, maar het blijkt hier dat de instructie voor de olie voor 

de lamp direct overgaan in de instructies met betrekking tot de toonbroden.  

Exodus lijkt iets meer te zeggen over de toonbroden die met de kandelaar in verband 

kunnen worden gebracht: 

23U moet ook een tafel van acaciahout maken. Zijn lengte moet twee el zijn, zijn breedte 

één el en zijn hoogte anderhalve el. 

24Dan moet u hem met zuiver goud overtrekken en er een gouden rand omheen maken. 
25Ook moet u er een sierlijst van een hand breed omheen maken en moet u een gouden 

rand rondom die sierlijst maken.  

26Dan moet u er vier gouden ringen voor maken en de ringen bevestigen aan de vier 

hoeken van zijn vier poten. 27De ringen moeten dicht onder de sierlijst zitten, als 

houders voor de draagbomen, om de tafel te kunnen dragen. 

28En u moet de draagbomen van acaciahout maken en ze met goud overtrekken; de tafel 

moet daarmee gedragen worden. 29Vervolgens moet u de bijbehorende schotels, schalen, 

kannen en kommen maken, waarmee plengoffers gebracht worden; van zuiver goud 

moet u ze maken.  

30Dan moet u het toonbrood op de tafel leggen; het moet er voortdurend voor Mijn 

aangezicht zijn. (Exodus 25:23-30) 

Zoals het vuur op de kandelaar voortdurend moest branden, zo moest het toonbrood 

voortdurend voor Gods aangezicht liggen. Wat misschien ook niet direct opvalt bij de 

tafel, is dat er offers op werden gebracht. 

Tonen en getuigen 
Het woord toonbrood is een samenstelling van tonen en broden. Wat tonen die broden 

daar voor Gods aangezicht? In het Hebreeuws staat hier volgens het Hebreeuwse 

lexicon ‘ma’areketh’ (מערכת), dat zoveel betekent als ‘rij’. In het Griekse Nieuwe Testament 

wordt ‘prothesis’ (προθεσις) gebruikt, dat kan worden vertaald met ‘het tentoonstellen’, 

of ‘laten zien’.  

Deze twee stapels toonbroden voor God laten iets zien. De woorden ‘tonen’ en 

‘getuigen’ liggen inhoudelijk dicht bij elkaar. Het is niet voor niets dat mensen wel eens 

zeggen: ‘Eerst zien en dan geloven.’ Zo staat in Mattheüs: 

21Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan 

en veel lijden … en op de derde dag zou worden opgewekt (Mattheüs 16:21) 
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Jezus begon daar zijn discipelen te tonen; Hij begon hen te laten inzien wat er zou gaan 

gebeuren.  

De getuigen, waar Johannes het over heeft, heten in het Grieks martus (μαρτυς). Dit is 

‘getuige’ in juridische of historische zin. Zij zijn toeschouwer van iets geweest en 

getuigen daarvan. Zowel de twee stapels toonbroden als de twee getuigen, getuigen van 

wat zij hebben gezien: Gods troon.  

De tafel van de toonbroden 
De tafel van de toonbroden was meer dan een tafeltje. Het had een rechthoekige vorm.  

23U moet ook een tafel van acaciahout maken. Zijn lengte moet twee el zijn, zijn breedte 

één el en zijn hoogte anderhalve el. 

24Dan moet u hem met zuiver goud overtrekken en er een gouden rand omheen maken. 
25Ook moet u er een sierlijst van een hand breed omheen maken en moet u een gouden 

rand rondom die sierlijst maken. (Exodus 25:23-25) 

De tafel was niet groot. Hij was vijftig centimeter diep, één meter breed en 

vijfenzeventig centimeter hoog. Net als bij de ark is hier, voor wat de hoogte betreft, 

sprake van een halve el. De tafel lijkt in verschillende opzichten op het altaar. Net als 

het reukofferaltaar was de tafel gemaakt van acaciahout, met goud overtrokken. De tafel 

waarop de toonbroden lagen, had net als het gouden reukofferaltaar een gouden rand ter 

hoogte van de breedte van een hand en werd, ofschoon het een klein voorwerp was, 

met eerbied door de priesters gedragen.  

26Dan moet u er vier gouden ringen voor maken en de ringen bevestigen aan de vier 

hoeken van zijn vier poten. 27De ringen moeten dicht onder de sierlijst zitten, als 

houders voor de draagbomen, om de tafel te kunnen dragen. 

28En u moet de draagbomen van acaciahout maken en ze met goud overtrekken; de tafel 

moet daarmee gedragen worden. (Exodus 25:26-28) 

Deze overeenkomst tussen de tafel en het reukofferaltaar was niet toevallig. De tafel was 

een altaar en dat wat er op lag waren offers.  

De toonbroden als vuuroffer 
Dat de toonbroden offers waren, staat in Leviticus: 

5Verder moet u meelbloem nemen en er twaalf koeken van bakken. Eén koek moet twee 

tiende efa zijn. 6U moet ze dan in twee rijen leggen, zes per rij, op de tafel die met zuiver 

goud overtrokken is voor het aangezicht van de HEERE. 7U moet ook op elke rij zuivere 

wierook leggen, en die zal dienen als gedenkoffer voor het brood. Het is een vuuroffer 

voor de HEERE. (Leviticus 24:5) 

Het is bijzonder dat hier wordt gesproken over een vuuroffer. Er was immers geen 

sprake van dat het brood (het offer) in vuur werd verbrand, zoals gebruikelijk was bij 
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andere vuuroffers. Kennelijk zou dat eigenlijk ook met de broden moeten gebeuren, 

maar praktisch gezien was dit niet mogelijk. Toch noemt God de toonbroden vuuroffers. 

Het Hebreeuwse woord voor vuuroffer is ‘ishshah’ (אׁשה), zo zegt het Hebreeuws lexicon 

van de Online Bijbel. ‘Ishshah’ werd gebruikt in liturgische zin en was een offer dat 

door vuur gebracht werd. ‘Ishshah’ is verwant aan ‘eshshah’, dat ‘vuur’ betekent en ‘esh’ 

dat wordt vertaald met ‘vuur’ en ‘vlammen’. Het is ook het woord dat werd gebruikt 

voor hemels vuur dat een verschijning van God vergezelt, voor vuur dat gebruikt werd 

bij koken, roosteren, enzovoort, voor vuur op het altaar en als beeld van Gods 

gramschap. Het woord beschrijft dus echt vuur.  

Maar de toonbroden zijn niet alleen vuuroffers voor God; ze zijn ook gedenkoffers. 

6U moet ze dan in twee rijen leggen, zes per rij, op de tafel die met zuiver goud 

overtrokken is voor het aangezicht van de HEERE. 7U moet ook op elke rij zuivere 

wierook leggen, en die zal dienen als gedenkoffer voor het brood. Het is een vuuroffer 

voor de HEERE. 8Elke sabbatdag moet hij dat voor het aangezicht van de HEERE 

verzorgen, voortdurend; omwille van de Israëlieten is het een eeuwig verbond. (Leviticus 

24:6-8) 

Het wierook dat op de broden lag, benadrukt ook dat het hier om een offer gaat. Op elke 

stapel broden werd wierook gelegd. Dit wierook was een gedenkoffer. Het waren dus 

twee offers die tegelijk werden gebracht: een vuur- en een gedenkoffer. De tafel met 

toonbroden was zo, net als het reukofferaltaar, een beeld van Christus die Zelf de 

broden en het reukwerk dat Hem ook voorstelt, bracht. 

Plengoffers op de tafel 
Op de tafel werden niet alleen broden als vuuroffer en gedenkoffer gebracht, er werden 

ook plengoffers gebracht: 

29Vervolgens moet u de bijbehorende schotels, schalen, kannen en kommen maken, 

waarmee plengoffers gebracht worden; van zuiver goud moet u ze maken. (Exodus 25:29) 

Deze tafel was dus in praktische zin een altaar waarop verschillende soorten offers 

werden gebracht. Plengoffers waren offers van drank, doorgaans wijn. Een van de 

teksten die dat illustreert, staat in Exodus 29: 

38Dit nu is het wat u op het altaar moet bereiden: elke dag twee lammeren van een jaar 

oud, en dat voortdurend. 39Het ene lam moet u in de morgen bereiden en het andere lam 

moet u tegen het vallen van de avond bereiden, 40met een tiende efa meelbloem, 

gemengd met een kwart hin uit olijven gestoten olie, en een plengoffer van een kwart 

hin wijn, voor het ene lam. (Exodus 29:38-40) 

De inhoudsmaat hin was 3,66 liter. Een kwart was dus ongeveer een huidige fles wijn. 

Het brood en de wijn verwijzen naar het in de kerk bekend gebruik van het avondmaal. 
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De tafel van de Heer 

Deze offers hadden een Nieuwtestamentische betekenis: de hogepriester moest, samen 

met zijn zonen, de toonbroden eten op de sabbat. Hierover staat in Leviticus: 

9Het brood is voor Aäron en zijn zonen. Zij moeten dat op de heilige plaats eten, want 

het is voor hem allerheiligst, afkomstig uit de vuuroffers van de HEERE. Het is een 

eeuwige verordening. (Leviticus 24:9) 

Aäron en zijn zonen moesten die offers eten als onderdeel van de betekenis van dit 

symbool. Aäron was als hogepriester een beeld van Jezus, die met zijn zonen (discipelen) 

het laatste avondmaal nuttigde. Over deze inzetting van Jezus schrijft Paulus: 

23Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere 

Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, 24en nadat Hij gedankt had, 

brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat 

tot Mijn gedachtenis. 25Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de 

maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo 

dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. 

De toonbroden en de wijn in het heiligdom wezen, zo blijkt, vooruit naar het 

avondmaal. Het avondmaal is een getuigenismaal.  

Getuigen door de maaltijd 
In het eten van de broden en het drinken van de wijn wordt iets van de twee getuigen 

zichtbaar, als Paulus schrijft: 

26Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des 

Heren, totdat Hij komt. (1 Korintiërs 11:26)   

Het eten van het brood en het drinken van de wijn is dus verwant aan het verkondigen 

van de dood van Christus.  

De twee olijfbomen en de twee getuigen, zo blijkt, vinden hun beeld in de tafel met de 

toonbroden. Het draait bij de twee stapels toonbroden om de verkondiging van de dood 

van Jezus. De tafel is als altaar een symbool van Christus die het offer bracht. De broden 

die op de tafel werden geofferd, zijn het symbool van het lichaam van Christus, en de 

wijn die daar werd geofferd, van zijn bloed. Zo getuigt de tafel met de toonbroden van 

Christus, maar niet alleen van Hem, zo zal blijken. Het beeld groeit, als we de Thora 

hierover lezen. 

Er is in dit alles ook een verwijzing naar de Geest van God. Hoe zit dat?  

De offers die op de tafel werden gebracht, wijzen immers niet naar de Heilige Geest, 

maar naar Christus. Hij was de eerstelinggarve. Hij is als Lam geofferd.  

Ook hier blijkt weer hoe groot de rol van Christus is rond de troon. De vraag is nu 

echter: hoe komt de Geest van God hier in beeld? 
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Olie en meel 
Hoewel het niet bij de instructies voor de bereiding van de toonbroden wordt vermeld, 

staat er bij de instructies voor het offeren van graanproducten als gedenk-vuuroffer: 

1Wanneer een persoon de HEERE een graanoffer als offergave aanbiedt, moet zijn 

offergave meelbloem zijn. 2Dan moet hij er olie op gieten en er wierook op leggen. Dan 

moet hij het naar de zonen van Aäron, de priester, brengen. En één van hen moet een 

handvol nemen van die meelbloem en die olie, met al de bijbehorende wierook, en de 

priester moet dit als gedenkoffer ervan in rook laten opgaan op het altaar. Het is een 

vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE. 3Wat nu van het graanoffer overblijft is 

voor Aäron en zijn zonen. Het is het allerheiligste van de vuuroffers van de HEERE. 
(Leviticus 2:1-3) 

Op een graanoffer moest olie worden gegoten en wierook worden gelegd. Van wat 

hiervan overbleef werden ongezuurde koeken gebakken voor de priesters. Deze werden, 

net als de toonbroden, op een heilige plaats gegeten. 

14Dit is de wet op het spijsoffer. De zonen van Aäron zullen het voor het aangezicht des 

HEREN, voor het altaar brengen. 15En een zal daarvan een handvol nemen, van het fijn 

meel van het spijsoffer en van de olie daarvan en al de wierook die op het spijsoffer ligt, 

en zo zal hij dit op het altaar in rook doen opgaan, tot een liefelijke reuk ten gedenkoffer 

daarvan voor de HERE. 16Wat daarvan overblijft zullen Aäron en zijn zonen eten: als 

ongezuurde koeken zal het gegeten worden op een heilige plaats; in de voorhof van de 

tent der samenkomst zullen zij het eten. (Leviticus 16:14-16) 

Hoewel de informatie beperkt is, lijken de toonbroden ook zulke koeken te zijn, die als 

gedenkoffer en vuuroffer voor de HERE werden gebracht en ook door de priesters 

werden gegeten. De broden waren graanoffers en moesten dus ook met olie worden 

bereid.  

Hier komt de Geest in beeld. Olijfolie is een beeld van Gods Geest. Bij Zacharia zagen 

we al hoe deze olie de zeven lampen voedt. Hier zien we hoe het brood (als teken van het 

lichaam van Christus) met olie (het teken van Gods Geest) wordt begoten en doorkneed. 

Op de tafel van de toonbroden (altaar) werd dus het lichaam van Christus, gezalfd met de 

Geest, als vuuroffer gebracht aan God. Hier komen Christus en de Geest van God als een 

twee-eenheid onlosmakelijk bij elkaar. 

Wierook 
De wierook die op de twee stapels broden werd gelegd, was een onderdeel van het 

reukwerk. Hierover staat in Exodus: 

34De HERE zeide tot Mozes: Neem u welriekende stoffen: druipende hars, onyx en 

galbanum, welriekende stoffen en reine wierook, in gelijke delen. (Exodus 30:34) 

Dit was zeer heilig: 
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38De man die iets soortgelijks maken zal, om daaraan te ruiken, zal uit zijn volksgenoten 

uitgeroeid worden (Exodus 30:34) 

Dit reukwerk werd op een aantal plaatsen gebruikt. Eerder werd in de Openbaring 

beschreven hoe Jezus de boekrol nam, waarop de cherubs en de oudsten in aanbidding 

voor Hem neervielen. Van hen werd gezegd: 

10Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de 

heiligen. (Openbaring 15:8) 

Wierook is dus een onderdeel van de gebeden.  

Aan het einde van de sedermaaltijd, aan het begin van het Pascha, maakt Jezus Zijn 

discipelen duidelijk dat het brood dat zij breken Zijn lichaam was en dat de wijn 

verwees naar Zijn bloed. Tijdens die maaltijd bad hij voor hen en daarin is de wierook te 

herkennen. 

16Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij 

u te zijn. (Johannes 14:16) 

Deze Trooster is de Heilige Geest: 

26De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn naam, die zal u alles 

leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb (Johannes 14:26) 

Tijdens deze maaltijd introduceert Jezus de Heilige Geest. De Geest is verbonden met de 

olie, Hij is de olijfboom, die de brandstof levert voor de kandelaar, die wederom een 

symbool is van Christus. Dit is hetzelfde beeld als de uit olie en meel samengestelde 

toonbroden.  

In dit beeld van de twee getuigen zien we hoe Christus als kandelaar de zeven geesten 

van God draagt, die worden weergegeven door de olie, het vuur en de lampen. Samen 

zullen zij het vuur voor de troon van de Heere van de aarde doen branden.  

De twee getuigen staan voor het aangezicht van God  

Er blijkt dus een belangrijke overeenkomst te zijn tussen de kandelaar, de toonbroden 

en de twee getuigen. Zowel Zacharia als Johannes schrijven dat de twee getuigen voor 
de Heere van de aarde staan. Zacharia vraagt: 

Wat betekenen die twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich 

weg laten lopen? (…) 14Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere van 
heel de aarde staan. (Zacharia 4:13-14) 

Aan Johannes wordt over de twee getuigen meegedeeld: 

4Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan. 
(Openbaring 11:4) 

De toonbroden moesten op twee stapels voor het aangezicht van God liggen: 
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6U moet ze dan in twee rijen leggen, zes per rij, op de tafel die met zuiver goud 

overtrokken is voor het aangezicht van de HEERE. (Leviticus 24:6) 

De toonbroden lagen als twee getuigen in twee stapels op een tafel (altaar), die voor het 

aangezicht van God stond. De toonbroden waren een beeld van Christus overgoten met 

de Geest (de olie), de Geest die de Vader naar de gemeente zal zenden. Ditzelfde beeld is 

te zien in de kandelaar. De kandelaar is het beeld van Christus. Hij draagt de zeven 

lampen die Gods vuur laten branden door de olie van de olijf.  

Dit alles bevestigt weer dat de Drie-eenheid niet uit drie aparte goden bestaat. De Geest 

van God kan worden omschreven als twee getuigen, maar ook als zeven ogen, horens of 

lampen. In al die gevallen wordt de Geest gedragen door Christus, weergegeven als Lam 

of als kandelaar, en gaat het vuur van de Geest uit van God de Vader. 

De taak van de twee getuigen voor Gods aangezicht is het laten branden van de 

kandelaar, die licht geeft op Gods troon. Tegelijkertijd is de Geest van God in het brood, 

dat verwijst naar het lichaam van Christus.  

In dit alles zien we wat de symbolische betekenis is van de kandelaar en de tafel met de 

toonbroden. De toonbroden zijn de enige zaken in de tabernakel die weer naar buiten 

komen. Het vuur, de olie en de reukoffers worden voor Gods aangezicht gebracht en 

blijven daar. Zij brengen lof en eer aan God. De toonbroden worden als offer aan God  

gebracht, maar worden daarna weer naar buiten gebracht om als (geestelijk) voedsel te 

dienen voor de priester (de gelovige) als deze de wereld in gaat. 

De kandelaar geeft zo zicht op God en de tafel vult de gelovigen die voor Gods 

aangezicht staan. Zij hebben door het licht van de kandelaar Gods aangezicht gezien en 

trekken overgoten met Gods Geest de wereld in om daarvan te getuigen. 

De twee getuigen zijn zowel de olijfolie als het vuur en zowel de kandelaar als de tafel. 

Zij geven zicht op Gods troon en kracht aan het vlees (brood). De twee getuigen 

verwijzen naar de tafel met toonbroden waarop het vuur- gedenk- pleng- en graanoffer 

samen met het reukwerk (wierook) werden gebracht. Door dit offer, of liever offers, werd 

het mogelijk dat de olie van Gods Geest naar de kandelaar kon stromen. 

Het draait bij de twee getuigen telkens om Gods Geest die voortkomt uit, deel heeft aan 

en gedragen wordt door Jezus Christus.  

Deze twee getuigen – zo blijkt hieruit – zijn niet bedoeld als een verwijzing naar twee 

menselijke personen. Ze zijn een beschrijving van Gods kracht die ‘de priesters vult’ als 

deze van voor Zijn aangezicht ‘vertrekken’, de wereld in. Deze kracht van God wordt 

hier symbolisch weergegeven in de twee getuigen die voor het aangezicht staan van de 

Jahweh in de hemel. Deze kracht van God zal ook werkzaam zijn in de twee getuigen 

die twaalfhonderdzestig dagen op aarde zullen prediken tijdens de Verdrukking.  

Waar draait het om bij de twee getuigen? 
Dit alles komt samen in wat er zal gebeuren op de aarde tijdens de grote Verdrukking.  

De twee getuigen die Zerubbabel de kracht gaven om de tempel te bouwen en Israël als 

natie te herstellen, zullen datzelfde doen tijdens de Verdrukking. Zij zullen dan in de 

uitverkoren mensen actief zijn. Van de twee getuigen wordt gezegd dat ze enorme 
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macht hebben. Ze kunnen de hemel sluiten, ze verteren wie hen proberen tegen te 

houden en ze profeteren. Ze zijn gedurende twaalfhonderdzestig dagen onover-

winnelijk. Ze drukken in de eerste helft van de Verdrukking hun stempel op het 

wereldgebeuren. Zij zijn zo actief aanwezig dat de bewoners van de aarde opgelucht 

adem halen als zij dood zijn.  

Hoewel hun aanwezigheid zo groot en belangrijk is, lijkt het alsof er in de Openbaring 

verder niets over hun verschijning wordt gezegd. Dit is op zichzelf al vreemd. Over de 

antichrist wordt verschillende keren gesproken en zelfs Babylon wordt meerdere keren 

genoemd. Het is daarom logisch dat over Gods belangrijkste profeten, die zo veel macht 

krijgen in de tijd van de Verdrukking, en gedurende bijna de helft van de Verdrukking 

actief zijn, meer informatie wordt gegeven dan alleen deze korte tekst in Openbaring 

11. 

Wie of wat zijn deze twee getuigen op aarde? 

De twee getuigen, zo bleek, zijn Christus en Gods Geest die voor Gods troon zijn. Zij 

verschijnen tijdens de Verdrukking in menselijke gedaante op aarde. Van de twee 

getuigen wordt gezegd dat de antichrist oorlog tegen hen zal voeren en dat hun 

lichamen op de straten van Jeruzalem zullen liggen. Hoe zullen de twee getuigen 

worden herkend? Wie zullen in hun aardse verschijning te herkennen zijn?  

Zijn deze twee getuigen Mozes en Elia? 
Een verklaring die vaker wordt gehoord is dat de twee getuigen Mozes en Elia zijn. Het 

argument hiervoor is dan dat deze mannen niet zijn gestorven. De Bijbel lijkt in de 

Hebreeënbrief te zeggen dat iedereen moet sterven: 

27Het is de mens gegeven om eenmaal te sterven en daarna het oordeel (Hebreeën 9:27). 

Dit zou betekenen dat Mozes en Elia terug moeten komen om alsnog te sterven.  

Het probleem is dat Mozes wel is gestorven. Elia is inderdaad wel opgenomen naar de 

hemel. Behalve Elia geldt dat ook voor Henoch. De twee getuigen zouden dan Henoch 

en Elia moeten zijn, maar wat is er dan zo bijzonder aan Henoch dat hij zou moeten 

terugkeren? Het draait in de Hebreeënbrief ook niet om de vraag hoe vaak mensen 

moeten sterven. Het gaat er daar om dat mensen moeten worden geoordeeld nadat ze 

gestorven zijn. Jezus heeft ook doden opgewekt, die later opnieuw stierven en dus twee 

maal zijn gestorven. 

Een ander argument waarom Elia één van de twee getuigen zou zijn, is dat van Elia 

wordt gezegd dat hij vóór de komst van de Messias zal uitgaan. Hierover zegt Maleachi:  

5Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. 
(Maleachi 4:5) 

Het is om deze reden dat de Joden tot op de dag van vandaag de komst van Elia 

verwachten. Toch lijkt het niet aannemelijk dat Elia één van de twee getuigen is. Elia is 
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al gekomen voor de komst van Jezus, namelijk in Johannes de Doper. De discipelen 

vragen Jezus hiernaar, waarop Hij antwoordt: 

14Indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou. (Mattheüs 11:14) 

Jezus zei over Johannes de Doper, alias Elia: 

11Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, 

groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen is groter 

dan hij. (Mattheüs 11:11) 

Mannen als Johannes de Doper, Elia, Mozes en Henoch waren, hoe vroom en 

godvruchtig ze in hun leven ook geweest zijn, geen deel van het koninkrijk van God. Zij 

hoorden bij het verbond van de Sinaï, en Henoch zelfs bij de bedeling daarvoor. De 

twee getuigen zijn wel een onderdeel van het hemelse koninkrijk. Over hen wordt 

gezegd, nadat ze gedood zijn: 

8En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom 

en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. (Openbaring 11:8) 

Die gekruisigde Heer is Jezus. Deze mannen zijn dus volgelingen van Jezus. Voor zulke 

mensen geldt dat zij bij de gemeente horen, zij horen bij het koninkrijk dat Jezus 

predikte. De redenering dat Mozes en Elia alsnog volgelingen van Jezus zullen zijn, 

wanneer ze als de twee getuigen terugkomen, is geen oplossing. Toch zal er wel een 

overeenkomst zijn tussen het werk van de getuigen en dat van Mozes en Elia, zo zal 

blijken. 

Zijn de twee getuigen twee menselijke personen? 
Het draait bij de aanduiding ‘twee’ niet om een tweetal predikers, zo zagen we, maar om 

de Geest van God die in de gelovigen de wereld in trekken. Er is daarom ook geen reden 

om aan te nemen dat Gods Geest tijdens de grootste Verdrukking die de aarde ooit heeft 

gekend slechts actief is in twee personen die met hun prediking de hele wereld moeten 

bereiken.  

Twee als symbool 
Deze tekst over de twee getuigen is een onderdeel van de tweede wee, die begon in 

hoofdstuk 9 met het beschrijven van vier engelen die een leger vertegenwoordigden van 

tweehonderd miljoen demonische ruiters. Er is daarom geen reden waarom de twee 

getuigen niet, net als deze vier engelen, een veel groter aantal zouden kunnen 

vertegenwoordigen. In de Bijbel gebeurt het vaker dat mensen of groepen symbolisch 

worden aangeduid op een manier die voor de situatie kenmerkend is. Zo wordt het volk 

Israël of de gemeente in andere teksten aangeduid als een gebouw (tempel), een boom 

(olijfboom) of als één persoon (jonkvrouw, bruid, lichaam), etc. Het is daarom niet vreemd dat 

deze twee getuigen symbolisch zouden staan voor iets anders dan letterlijk twee 

personen.  
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Wie zijn Gods getuigen? 
De twee getuigen zijn, zo bleek, tijdens de Verdrukking gelovigen vervuld van Gods 

Geest en getuigen van wat zij hebben gezien.  

God heeft altijd dit soort mensen gehad. Het meest bekend zijn Israël en de gemeente. 

Paulus gebruikt het beeld van de olijfboom, als het gaat over de vraag of Israël heeft 

afgedaan voor God. Nee, zegt hij dan: 

17Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun 

plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de 

olijfboom, 18beroem u dan niet tegenover de takken. (Romeinen11:17-18) 

De olijfboom draagt zowel Israël als de gemeente.  
Joden waren Gods getuigen vóór de komst van Jezus, en de kerk erna. Joden waren 

voortdurend in gesprek met hun omgeving, al was het maar om uit te leggen dat zij 

maar één God dienden.  

Jezus spreekt ook over deze bekeringsijver van zijn tijdgenoten (Mattheüs 23:15). Joden 

woonden overal in het Romeinse Rijk en zelfs ver daarbuiten. Al voor de ballingschap 

waren ze een vast onderdeel van elke cultuur in de toen bekende wereld en dat zijn ze 

tot voor kort altijd gebleven. In het boekje Esther staat hoe Haman zich tegenover 

koning Ahasveros beklaagt dat de Joden een volk zijn dat woont in alle gewesten van 

zijn koninkrijk en dat ze wetten hebben die afwijken van die van alle volken (Esther 3:8). 

Het is veilig om te zeggen dat Israël sinds de uittocht onder Mozes tot de val van 

Jeruzalem in het jaar zeventig Gods getuige op aarde was.  

Na de opstanding van Jezus zijn de dingen veranderd. Gods boodschap kwam nu door de 

kerk buiten Israël. Jezus zegt bij zijn hemelvaart dat zijn volgelingen in Jeruzalem 

moeten blijven tot de Heilige Geest zal worden uitgestort, want dan:  

8zult gij mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan het einde van 

de aarde. (Handelingen 1:8) 

De twee getuigen bij de zesde bazuin lijken dus (een deel van) Israël te zijn in de kracht 

van de Geest die aan de gemeente van Christus was gegeven.  

Aan het begin van de Verdrukking zullen er geen Joden meer zijn die Jezus als Messias 

erkennen. Joden die dat wel deden, zullen dan immers met de gemeente opgenomen 

zijn.  

De honderdvierenveertigduizend als getuigen 
De enigen, in het begin van de Verdrukking, wel uit Israël voortkomen als trouw zijn 

aan Christus, zijn de honderdvierenveertigduizend, de twee getuigen, en het kind van 

de vrouw in hoofdstuk 12. Zij komen niet alleen voort uit Israël maar zijn ook door God 

verzegeld.  
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Zacharia ziet één kandelaar; tot Johannes wordt over twee kandelaren 
gesproken 

De kandelaar die in het heiligdom stond, is behalve het beeld van Christus, ook dat van 

de gemeente, zo bleek eerder in hoofdstuk 1 (Openbaring 1:20). De twee getuigen die als 

twee olijfbomen en kandelaars worden gesymboliseerd, zijn Joden die Jezus als Messias 

belijden, ofwel Joden (olijfbomen) die bij de gemeente (kandelaar) horen.  

Dit geeft ook zicht op een ander onderdeel van de profetie van Zacharia en Johannes: 

Johannes spreekt over twee kandelaren en Zacharia over één. 

Dit verschil kan worden verklaard uit de halve hoogte van de tafel van de toonbroden.  

De twee getuigen bestonden op dat moment nog alleen uit de twaalf stammen van 

Israël. Israël is de ene kandelaar. Later zou de gemeente erbij komen. Zij is de tweede 

kandelaar.  

Wat zijn de twee getuigen concreet en wat doen ze tijdens de Verdrukking?  

Er is nog iets wat opvalt. Er zijn twee stapels broden die samen de twaalf stammen 

vertegenwoordigen. Dit betekent dat de twee getuigen zijn gevormd door de twaalf 

stammen van Israël. 

Hun aantal 
Het blijkt voor veel uitleggers lastig te zijn om het aantal van twee personen los te laten. 

Vrij algemeen gaat men ervan uit dat er letterlijk twee menselijke getuigen zullen zijn. 

Dit is echter niet nodig, het doet andere teksten geen recht en leidt bovendien tot 

problemen.  

De twee getuigen zijn, zo bleek hierboven, een aanduiding van Gods Geest die wordt 

gedragen door Jezus Christus welke actief is in de gelovigen. Hij is tijdens de 

Verdrukking actief in een veel groter aantal mensen dan twee fysieke personen.  

De overeenkomsten duiden erop dat de twee getuigen, de honderdvierenveertigduizend 

en het kind van de vrouw uit hoofdstuk 12 dezelfde getuigen zijn.  

Van de honderdvierenveertigduizend wordt nadrukkelijk vermeld dat ze verzegeld zijn 

uit elk van de twaalf stammen van Israël. Deze specifieke aanduiding maakt het 

aannemelijk dat dit aantal letterlijk genomen moet worden. De taak waar de predikers 

zich voor gesteld zien, is ook te groot voor twee mensen, zo blijkt hierna. 

Wat prediken ze? 
De twee getuigen zullen twaalfhonderdzestig dagen profeteren van het komende 

oordeel over de zonden.  

Nooit eerder in de geschiedenis zullen de woorden van Johannes de Doper zo actueel 

zijn als op dat moment: ‘Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij’ (Mattheüs 

3:2). Het is alleen niet zeker of de getuigen dit vaak hardop zullen zeggen. Hun 

prediking zal waarschijnlijk meer uit hun daden dan uit hun onderwijs spreken. De hele 

wereld zal weten van het getuigenis van deze twee getuigen door het werk dat zij zullen 

doen.  
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Dat ze in zakken rondlopen is een teken van diepe rouw. Of ze er werkelijk zo bij zullen 

lopen is minder belangrijk dan het feit dat ze zeker geen ‘voorspoedevangelie’ zullen 

prediken en ook niet veel nadruk zullen leggen op de liefde en vergeving van God. Er 

staat een oordeel voor de deur. 

Hoe prediken ze? 
Dit prediken gebeurt op een nogal opmerkelijke manier, niet zoals Johannes de Doper 

Jezus aankondigde, of zoals de kerk te werk ging. Deze prediking kondigt de komst van 

Jezus niet aan als het offerlam, maar als de Messias die orde op zaken zal stellen. De 

twee getuigen zullen niet vluchten voor hun vijanden. Zij worden ook niet gedood of 

gemarteld, zoals getuigen in de geschiedenis van de kerk.  

Als iemand hun schade wil toebrengen, zal er vuur uit hun mond komen, zo lezen we in 

vers 5. Er worden korte metten gemaakt met vijanden die hen tegen willen houden. De 

getuigen hebben beperkte tijd en veel te doen. Ze hebben krachtige middelen. Ze 

hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat 

zij profeteren. Zij hebben de macht om water in bloed te veranderen en de aarde te 

treffen met allerlei plagen, zo vaak als zij dat willen. Hun werk lijkt daarmee inderdaad 

op de bediening van zowel Mozes als Elia die vaak als kandidaten voor de twee getuigen 

worden genoemd: Elia sloot de hemel drie en een half jaar zodat er geen regen viel, en 

Mozes sloeg de aarde met tien plagen. Daaronder was ook een plaag waarmee hij water 

in bloed veranderde. Zowel Mozes als Elia hadden een doel voor ogen, waarbij die 

plagen een rol speelden.  

 

Wat is de taak van de twee getuigen? 

Wat is het doel van de plagen waarmee de twee getuigen hun prediking kracht 

bijzetten? Hier in hoofdstuk 11 wordt niet over een andere taak van de getuigen 

gesproken, behalve prediken. Wat zij daarbij zullen doen is op basis van andere 

profetieën te weten. Deze predikers zijn geen mannen die zullen proberen om mensen 

ervan te overtuigen dat ze zich moeten bekeren. Ze hebben een ander doel en dit 

eindigt in Jeruzalem. Daar zullen ze na hun omzwervingen over de aarde aankomen en 

door de antichrist worden bestreden. 

Hier wordt de overeenkomst met Zerubbabel, maar ook met Mozes en Elia duidelijk. 

Zerubbabel moest Israël herstellen zoals Mozes en Elia dat eerder elk op hun eigen 

manier deden. Mozes gebruikte plagen om het volk uit de slavernij van Egypte te 

bevrijden en Israël (net als de twee getuigen) met sterke hand naar het beloofde land te 

voeren. Elia ging (net als de twee getuigen) met vuur uit de hemel de confrontatie met Baäl 

aan. Hij gebruikte zijn kracht om het hart van het volk weer terug te voeren naar God.  

 

De situatie tijdens de grote Verdrukking is echter anders dan die tijdens het leven van 

Mozes en Elia.  

Als de twee getuigen beginnen de Joden terug naar Israël te brengen, wonen deze 

verspreid over de hele wereld. God kan, omdat iedereen zo verspreid woont, moeilijk 
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met één individu, zoals Mozes, alle Joden in twaalfhonderdzestig dagen naar het 

beloofde land terug leiden. Hij kan ook moeilijk door één persoon, zoals Elia, ‘het hart 

van (al) die vaderen terugleiden tot de kinderen’. Toch is dit de taak van deze twee 

profeten. De profeet Maleachi schreef met betrekking tot Elia: 

5Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en 

ontzagwekkende dag. 6Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en 

het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban 

zal slaan. (Maleachi 4: 5-6) 

Vlak voordat de HEERE zal komen en de aarde met de ban zal slaan, zendt Hij de 

profeet Elia. De komst van Johannes de Doper, die als Elia wordt erkend (Markus 9:11-13), 

had wel grote invloed, maar hij kon niet bewerken dat het hart van de kinderen (de 

huidige generatie) terugging naar dat van de vaderen (die het volk gefundeerd hadden) en 

omgekeerd. De kinderen bekeerden zich niet. Daarom werd het land met de ban 

geslagen, toen de tempel werd verwoest en de diaspora aanbrak.  

De prediking van de twee getuigen zal het hart van de kinderen en dat van de vaderen 

in die tijd bij elkaar brengen. God zal Israël in de laatste dagen volkomen herstellen. 

Nehemia schrijft hierover: 

9Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen 

bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te 

laten wonen. (Nehemia 1: 9) 

Israël is voor zijn zonden met een oordeel geslagen. Het is verdreven over de hele aarde. 

Maar God heeft aan Zijn verbond met Abraham gedacht en gaat het volk terugbrengen 

tot de laatste man, de laatste vrouw, het laatste kind en de laatste bejaarde, al moest Hij 

ze, bij wijze van spreken, halen vanaf het einde van de hemel. Dit terugbrengen zal niet 

zonder slag of stoot gaan. Er is, net als bij Mozes, veel kracht nodig om dit voor elkaar te 

krijgen. 

De twee getuigen zullen in de beginjaren van de grote Verdrukking prediken. Dat is een 

tijd die door het toenemende antisemitisme voor Joden zeer zwaar zal zijn. Dat 

antisemitisme is ook ‘nodig’, omdat de Joden anders niet terugkeren. Het is triest, maar 

antisemitisme blijkt sinds het herstel van hun land, de meest effectieve manier om Joden 

te bewegen terug te gaan naar Israël. De meeste van hen wonen al vele honderden jaren 

in allerlei landen, waar ze vaak generaties lang gewend zijn aan verdrukking. Ze zullen 

daar alleen vandaan vertrekken als het echt gevaarlijk wordt. 

Vissers en jagers 

Tijdens de grote Verdrukking worden de omstandigheden wereldwijd zo wanhopig voor 

Joden, dat ze allemaal, zoals geprofeteerd werd, gemotiveerd zullen zijn om terug te 

keren, ja zelfs te vluchten naar Israël. Zo schrijft Jeremia: 
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14Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: 

Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, 15maar: Zo 

waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen 

waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat 

Ik hun vaderen gegeven heb.  

16Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, dat zij hen moeten 

opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke 

berg en van elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen. (Jeremia 16:14-16) 

Nu zijn er na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70, altijd Joden blijven wonen op 

het grondgebied van het huidige Israël, maar dat waren er niet heel veel. Sinds 1898 

keren er groepen Joden die verspreid woonden over de wereld, weer terug. 

Aanvankelijk ging dit, onder druk van de pogroms in Oost-Europa en Rusland en 

veertig jaar later onder druk van Nazi-Duitsland. Daarna gingen velen van hen terug, 

toen ze na de uitroeping van hun staat in 1948 uit de Arabische landen werden verjaagd. 

En na de val van het communisme kwamen er veel Joden uit Rusland naar Israël.  

Toch is de terugkeer, zoals Jeremia die beschrijft, nog niet gebeurd. Het volk wordt nu 

nog ‘opgehaald door vele vissers’ die God ontboden heeft. Bij deze vissers kan worden 

gedacht aan projecten als Exobus, die met bussen door de staten van de voormalige 

Sovjetunie trok om Joden op te sporen en naar Israël te brengen.  

 

Tijdens de Verdrukking zal God geen vissers meer sturen, maar jagers. Deze jagers 

zullen het volk opjagen, zodat ze naar Israël zullen vluchten. Dat zal zo’n grote 

gebeurtenis zijn dat de uittocht uit Egypte erbij verbleekt. De tekst uit Jeremia die we 

eerder aanhaalden zegt over de impact die dit heeft:  

7Daarom zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar 

de HEERE leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, 8maar: Zo waar de 

HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht 

heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij 

zullen wonen in hun eigen land. (Jeremia 23:7-8) 

De jagers waar Jeremia over schrijft, zijn de door haat en antisemitisme vervulde volken. 

In de eindtijd zullen zij zich als jagers gedragen. Maar zoals Hitler de Joden niet liet 

ontsnappen, zo zal de antichrist er alles aan gelegen zijn om de Joden in zijn macht te 

houden en uit te roeien. Hij zal er alles aan doen om de Joden tegen te houden in hun 

vlucht. Dat zal hem niet lukken. De Joden zullen, zoals Jeremia zegt ‘uit elke berg en 

elke heuvel en uit elke rotskloof’ worden opgejaagd en niemand kan dit tegenhouden, 

omdat zij in hun vlucht worden geholpen door de twee getuigen met hun 

bovennatuurlijke krachten. Deze getuigen zullen over de wereld uitwaaieren en iedere 

Jood – of hij nu in Amerika, Rusland, Alaska, Londen of waar dan ook woont – zal met 

hen mee gaan. Zacharia profeteert over dat moment:  
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10Ik zal hen terugbrengen uit het land Egypte, en Ik zal hen uit Assyrië bijeenbrengen. 

Ik zal hen in het land van Gilead en van de Libanon brengen, maar dat zal voor hen niet 

toereikend zijn. 11Hij zal door de zee van benauwdheid gaan, en Hij zal de golven van de 

zee slaan, alle diepten van de Nijl zullen opdrogen. (Zacharia 10:10-11) 

Zacharia schrijft dat Israël door de zee (volken: zie Openbaring 13) naar zijn vaderland zal 

trekken. Terwijl de Joden zo vluchten, zullen de twee getuigen ‘de golven (van de zee) 

neerslaan’ en zo nodig de hemel sluiten, zodat er geen regen valt en zelfs de wateren van 

‘de Nijl’ opdrogen. De profeet Micha zegt hierover:  

12Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israël zeker 

bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra, als een kudde midden in 

zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen.  

13De Doorbreker trekt vóór hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en 

daardoor naar buiten gaan. Hun Koning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat aan de spits. 
(Micha 2:12-13) 

Israël zal uit de volken wegtrekken, zoals het door de woestijn vanuit Egypte naar 

Kanaän ging met ‘Mozes’ voor hen uit en God (in de wolk en de vuurkolom) aan hun spits.  

De ‘doorbreker’ waarover hier wordt gesproken, is niet Christus na zijn wederkomst. Hij 

komt pas aan het eind van de Verdrukking. De twee getuigen gaan voor de vluchtende 

Joden uit. Zij zullen twaalfhonderdzestig dagen lang prediken op een manier die grote 

rouw verkondigt onder de volken.  

Micha heeft het met deze ‘doorbreker’ over de twee getuigen. Zij hebben met hun 

plagen de macht om hun taak te volbrengen. Zij zijn het die met grote kracht ‘Jakob 

door de poorten (van hun gevangenschap) laten uitbreken’. Micha profeteerde verder over 

het wegtrekken van Israël:  

14Weid Uw volk met Uw staf, de kudde van Uw eigendom, die alleen in een woud 

woont, te midden van een vruchtbaar land. Laat hen weiden in Basan en Gilead, als in 

de dagen van oude tijden af. 15Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal Ik het 

wonderen doen zien. 16De heidenvolken zullen het zien en beschaamd worden, ondanks 

al hun macht. Zij zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. 
(Micha 7:14-16) 

De meeste Joden wonen, zoals Micha zegt, nu nog eenzaam in een woud te midden van 

een vruchtbaar land. Zij woonden eeuwen lang in de slechtste delen van de wereld. God 

zegt dan: ‘Laat hen weiden (leven) in Basan en Gilead (Israël)’. Om dit te bereiken zal God 

de landen waaruit de Joden moeten vertrekken, net als Egypte destijds, met wonderen 

en plagen onder druk zetten.  

Het probleem is dat Israël nu dus niet uit één, maar uit vele landen van over de hele 

wereld terug zal moeten komen. De hele wereld zal het daarom zien en alle volken 

zullen, zoals Micha profeteerde, beschaamd worden. Dit zal door de wonderen en 
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krachten van de twee getuigen gebeuren. Op die manier zullen zij in staat zijn de 

vijandschap van de draak te overwinnen.  

Jesaja spreekt ook over deze tijd en deze twee getuigen: 

18De tijd komt, dat Ik vergader alle volken en tongen, dat zij komen en mijne 

heerlijkheid zien.  

19En Ik zal een teken onder hen oprichten, en sommigen van degenen, die gered zijn, 

zenden tot de volken, naar Tarsis, Pûl en Lûd; tot de boogschutters, naar Tubal en Javan; 

naar de afgelegenste eilanden, die nimmer van Mij gehoord en mijne heerlijkheid nooit 

gezien hebben; en zij zullen mijne heerlijkheid onder de volken verkondigen.  

20En zij zullen al uwe broeders uit alle volken herwaarts brengen, den Heer tot een 

spijsoffer op paarden en wagens, op draagstoelen, op muilezels en op snelle kamelen, 

naar Jeruzalem, mijnen heiligen berg, spreekt de Heer. (Jesaja 66:18-20 / Nieuwe Lutherse 

Vertaling) 

Jesaja spreekt hier over een groep mensen die worden aangeduid als ‘zij die gered zijn’. 

Dit zijn dus mensen die zelf ook redding nodig hadden. Zij zijn verzegeld door God voor 

de Verdrukking begint. Hij zalft hen met kracht om hen terug te sturen naar de volken: 

naar Tarsis, Pûl en Lûd, gevaarlijke plaatsen vol boogschutters en de meest verafgelegen 

eilanden. De tekst gaat verder: 

20En zij zullen al uw broeders brengen uit alle volken als een offer voor de HERE (…). 
21En ook uit hen zal Ik er nemen tot priesters, tot Levieten, zegt de HERE. (Jesaja 66: 20– 21) 

God zal deze geredde mensen terugsturen om hun broeders te halen. En Hij zal Zich uit 

die geredde mensen priesters en Levieten nemen.  

God stuurt dus Joden die hun broeders uit de volken wegvoeren en als een offer naar het 

huis van de Heer brengen.  

Deze mensen hebben een dubbele taak, schrijft Jesaja. Zij verkondigen Gods 

heerlijkheid onder de volken en brengen hun broeders uit al die volken als een spijsoffer 

voor de Heer naar Jeruzalem.  

Het prediken van Gods heerlijkheid werd genoemd in Openbaring 10. Daar werd 

gezegd dat Gods verborgenheid voltooid zal zijn, wanneer de zevende bazuin klinkt. Dat 

zal zo zijn als Zijn knechten de profeten hebben aangekondigd.  

 

Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen de twee getuigen dus overal op de wereld 

de overheden en burgers die de Joden niet willen laten gaan, met plagen onder druk 

zetten. Israël zal dan, net als eens door Mozes en Aäron, door de twee getuigen worden 

uitgeleid en terugkeren naar Israël. 

Verschillende profetieën maken duidelijk dat de Joden kort voor de komst van de 

Messias terug zullen keren. In de Openbaring zelf wordt, behalve in hoofdstuk 12, niet 

veel concreets over die terugkeer van de Joden vermeld. Dat wat er staat, is echter wel 

eenvoudig in verband te brengen met die gebeurtenis. Het moet een geweldige 
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onderneming zijn als de ‘geredde’ Joden hun broeders op alles wat maar mensen kan 

vervoeren, terug zullen brengen. Paarden en wagens, draagstoelen, muilezels en snelle 

kamelen worden in Jesaja genoemd. In de praktijk zullen de twee getuigen hun broeders 

opsporen en met schepen, vliegtuigen, treinen, auto’s en bussen van waar ook ter wereld 

terugbrengen. Ondertussen zullen zij door hun boodschap communiceren dat Gods 

verborgenheid binnenkort zal plaatsvinden. Er zullen zeer velen zijn die deze 

boodschap zullen geloven en ernaar zullen handelen.  

Het terugkeer van de Joden zal tijdens de Verdrukking in andere proporties verlopen 

dan kort geleden nog werd gezien. Tot niet lang geleden, en soms nóg wel, moest en 

moet Israël grote moeite doen en veel geld betalen om voor Joden toestemming te 

krijgen naar Israël te vertrekken. Als de regering van een (niet-democratisch) land om geld 

of wapens verlegen zit, deinst zij er niet voor terug om grote sommen losgeld te vragen 

voor de Joden die hun land willen verlaten. Joden die in landen als Syrië woonden, 

werden gebruikt als gijzelaars om Israël politiek onder druk te zetten. Dit zal straks 

anders zijn: de twee getuigen zullen tot hun broeders over de hele wereld preken dat ze 

moeten meegaan. En dat zullen ze dan ook willen omdat de haat jegens hen groot is en 

het zal mogelijk zijn omdat de twee getuigen door de Geest van God de hemel zullen 

kunnen sluiten en hun tegenstanders met vuur kunnen verbranden als zij hen tegen 

willen houden. De twee getuigen zullen de aarde slaan met plagen, zo vaak als dat nodig 

is, totdat de laatste Joden thuis zijn. 

Welke aanwijzingen voor toename van antisemitisme zijn er? 
Zijn er al ontwikkelingen die erop wijzen dat deze terugkeer gaat gebeuren?  

De satan heeft de laatste tweeduizend jaar vooral van het christendom van de 

staatskerken en van de islam gebruik kunnen maken voor zijn vervolging van Israël. De 

kerk heeft haar macht op de samenleving echter nu zo goed als verloren. De islam is 

daarentegen weer bezig aan een opmars. Deze religie is bij uitstek antisemitisch en haar 

invloed neemt in het Westen toe zonder dat dit een halt wordt toegeroepen. Wat de rol 

van de islam zal worden, is nog moeilijk te zeggen, maar op dit moment is ze wereldwijd 

de oorzaak van veel spanning en ook de reden waarom Joden uit landen als Frankrijk en 

België wegvluchten.  

Uit de reacties in de media over de verkiezing van Trump (2016) tot president van 

Amerika bleek hoe sterk het progressieve gedachtegoed van de linkse ideologie zich in 

het Westen ontwikkeld heeft. Deze ontwikkeling, waarin Europa voorloopt, lijkt op 

termijn ook in Amerika niet tegen te houden zal zijn. Het ziet er naar uit dat het een 

kwestie van tijd is voordat Amerika zich van haar christelijke wortels zal hebben 

afgewend en even ‘anti-Israël’ zal zijn als Europa.  

Los hiervan staat vast, dat als de gemeente wordt opgenomen voor de Verdrukking 

begint, dat dit grote gevolgen zal hebben voor het politieke klimaat in Amerika. De haat 

tegen Gods volk zal wereldwijd enorm toenemen. Dit zal leiden tot het moment waarop 

elke Jood zal worden opgejaagd uit elke ‘spelonk’ en ‘rotskloof’, waarna de ‘Doorbreker’, 
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de ‘geredde’ broeders met behulp van elk denkbaar vervoermiddel naar Israël zal 

brengen.  

Wat gebeurt er als hun werk klaar is? 

In vers 7 staat wat er gebeurt als de twee getuigen hun getuigenis volbracht hebben. 

7En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond 

opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. 8En hun dode 

lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd 

wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.  

9En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen 

drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd 

worden. 10En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest 

gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde 

wonen, zo gekweld hadden.  

11En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op 

hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. 12En zij hoorden een luide 

stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de 

hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.  

13En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad 

stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen 

gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel. 
14Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.  

Het getuigenis van de twee getuigen zal voleindigd zijn als ze al de Joden, tot de laatste 

toe (Deuteronomium 30:4 en Jesaja 11:11), van over de hele wereld bijeen verzameld hebben 

in Israël en heel de schepping heeft gehoord van de komende Christus.  

Als dat moment na twaalfhonderdzestig dagen is aangebroken zal de antichrist oorlog 

voeren tegen hen en hen overwinnen.  

De antichrist in de tempel 

Als de antichrist de getuigen heeft overwonnen zal hij het offeren aan Jahweh in de 

tempel laten ophouden: 

27Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij 

slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester 

zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de 

verwoeste. (Daniël 9: 27) 

Om voor eens en altijd het statement te maken dat het afgelopen moet zijn met Jahweh, 

de God van de Joden, zal de antichrist zichzelf in Gods tempel laten aanbidden. 
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3Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de 

afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, 

geopenbaard is, 4de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als 

God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als 

God voordoet. (2 Thessalonicenzen 2: 3-4) 

De antichrist is het zat. Hij is openlijk te schande gezet en wreekt zich nu op de God van 

Israël. Zijn persoon zal vanaf nu moeten worden aanbeden. Alleen hij heeft het recht 

vereerd te worden in de tempel. Zijn behoefte om vereerd te worden staat ook in 

Openbaring 13. 

Dat dit alles in Jeruzalem zal plaatsvinden, blijkt uit vers 8. Daar staat dat de lichamen 

van de twee getuigen zullen liggen op de straten van de stad waar onze Here werd 

gekruisigd. Dat de stad het er geestelijk niet best vanaf brengt blijkt uit de toevoeging 

Sodom en Egypte. Sodom staat voor zondig en Egypte voor slavernij.  

Dit is het moment waarop volgens Paulus de volheid van de heidenen is binnengegaan.  

25Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs 

zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de 
volheid van de heidenen is binnengegaan. (Romeinen 11:25) 

De aanduiding ‘volheid van de heidenen’ is een tegenpool van de ‘volheid van de 

Godheid’. Over die volheid spreekt Paulus in de brief aan de Kolossenzen: 

8Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, 

volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, 

maar niet volgens Christus. 9Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid 
lichamelijk. (Kolossenzen. 2:8-9) 

De volheid van God woont lichamelijk in Christus. De volheid van de heidenen woont 

lichamelijk in de antichrist. De volheid van de heidenen staat niet voor alle heidenen 

van de hele wereld bij elkaar. Het is datgene waar elke vorm van heidendom in essentie 

voor staat: ongeloof en ongehoorzaamheid aan God en geloof in de leugen van de duivel.  

Deze volheid van goddeloosheid is nooit eerder zo groot geweest en zal dat ook nooit 

meer zijn als wanneer de antichrist zich in de tempel zet op de plaats waar God wordt 

aanbeden.  

Zoals de Zoon van God na Zijn sterven het rijk van de satan in ging om hem daar te 

verslaan, zo gaat de zoon van satan hier het domein van God Zelf binnen. Dit maakt ook 

duidelijk waarom de antichrist, als gruwel der verwoesting, zowel een afgodsbeeld als de 

vleesgeworden ‘zoon’ van de satan is. 

Het is goed mogelijk dat de beschreven grote aardbeving juist op het moment dat hij de 

tempel binnengaat, plaatsvindt en de ‘graven’ van de twee getuigen zich dan openen. 

Dat wil zeggen: dat zij dan tot leven komen. Dit gebeurde ook bij het sterven (en dus het 

ingaan in het hemelse heiligdom (Hebreeën 9:11-12)) van Christus. Ook toen was er een 

aardbeving en gingen de graven open (Mattheüs 27:51-52). 
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Zij volgen het Lam waar het ook gaat 

Het moet voor de Joden zeer verwarrend zijn dat deze twee getuigen het niet onder 

stoelen of banken steken dat ze geloven dat Jezus de Messias is. Israël is op dat moment 

nog een seculiere staat. Er zullen misschien velen zijn die het Joodse geloof praktiseren, 

maar christenen zijn er niet en die er waren zijn eerder met de gemeente opgenomen. 

Nu moet Israël het verdragen dat honderdvierenveertigduizend charismatische Joodse 

predikers, die Jezus als Messias belijden, de wereld over gaan om hun broeders krachtig 

voor te gaan naar hun land tijdens de Verdrukking. 

Deze in hun ogen vreemde groep zal datgene doen waarvan orthodoxe Joden altijd 

hebben geloofd dat alleen de Messias dit zou kunnen en mogen doen: alle kinderen van 

Israël thuis brengen. Ook dit moet grote verwarring geven bij vele Israëliërs. Als het 

leger van duizenden predikers klaar is met hun taak, zullen miljoenen vluchtelingen in 

tenten en barakken in Israël wonen en zal het land onder grote economische en 

militaire druk staan. 

De legers van de antichrist verzamelen zich dan rondom het land om het aan te vallen. 

Het vertrouwen in God en de twee getuigen zal bij de Joden zo groot zijn dat zij zullen 

verwachten deze strijd te gaan winnen, zoals al hun oorlogen sinds 1948. Maar dat 

gebeurt niet! De strijd wordt verloren. De verslagenheid en verwarring moet enorm zijn 

als de lijken zich opstapelen en de legers van de antichrist de straten van hun geliefde 

stad binnenmarcheren.  

De bekering van Israël 

Die verslagenheid is er bij de heidenen niet. Zij zijn ervan overtuigd dat de rust nu zal 

terugkeren en zijn dolgelukkig. Het is feest in de wereld.  

Na drieënhalve dag komt aan die vreugde een eind, als de twee getuigen opstaan uit de 

dood en voor de ogen van de hele wereld opstijgen naar de hemel. Dit is een 

buitengewoon angstaanjagend gebeuren voor iedereen die trouw heeft gezworen aan de 

antichrist. En alsof die opstanding zelf niet indrukwekkend genoeg is vindt er, net als bij 

de opstandig van Jezus, ook een aardbeving plaats (Mattheüs 27:51-54, 28:1). Dit is zo’n 

zware aardbeving, zegt de tekst, dat tien procent van de stad (Jeruzalem) instort, waarbij 

zevenduizend mensen omkomen. Dit alles heeft tot gevolg dat de rest van de stad zeer 

bevreesd wordt en God de eer geeft. Dat is het moment, waarover Paulus lang geleden 

zei:  

25Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van zich geheimenis (opdat u niet wijs 

zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de 
volheid van de heidenen is binnengegaan. 26En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden 

van Jakob. (Romeinen 11:25-26) 

Wanneer de antichrist de tempel is binnengegaan, zal God Zich niet onbetuigd laten. De 

aarde zal schudden, het tiende deel van de stad stort daarbij in en de getuigen komen tot 

leven en stijgen op naar de hemel. De angst slaat de mensen om het hart. Zij kunnen 
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maar één ding: erkennen dat wat de twee getuigen hebben gepredikt waar is. Daarom 

zullen zij God in Christus de eer geven. Dit is het moment waarop de twee getuigen, net 

als Mozes, het volk in het beloofde land gebracht zal hebben, net als Elia, de harten van 

de generaties weer samengevoegd zal hebben, en net als Zerubbabel, het land hersteld 

zal hebben.  

Nu zal heel Israël – zowel de Joden die al jaren of zelfs generaties lang in het land 

wonen, als zij die er net zijn aangekomen – zalig worden. Geestelijk is het voor Israël 

een hoogtepunt, fysiek en politiek komt echter voor hen nu de zwaarst denkbare tijd. 

Dit is het moment, waarover Zacharia profeteert:  

9Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal 

willen wegvagen. 10Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal 

Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. (Zacharia 12:9-10) 

Deze gebeden zullen ze voor de komende tijd hard nodig hebben.  

De twee getuigen waren Gods instrument om de ogen van Israël te openen, waardoor de 

Joden zich bekeren tot God. Deze situatie is vergelijkbaar met Elia op de Karmel, waar 

het hele volk de ‘God die antwoordt met vuur’ als enige God erkende (1 Koningen 18:38). 

In deze zin zijn de getuigen ‘getuigen in de geest van Elia’.  

De Verdrukking binnen Israël 

Dit mag geestelijk een glorieus moment zijn, maar nu begint de grote Verdrukking voor 

Israël pas echt. Tot die tijd waren het vooral de Joden buiten Israël, die te lijden hadden 

van de heidenen, nu zal heel Israël als natie gebukt gaan onder de rampen van de 

Verdrukking.  

De twee getuigen zijn naar de hemel opgestegen en kunnen het volk niet meer 

beschermen en de antichrist heeft Israël in zijn macht. Hij eist dat het volk hem zal 

dienen en aanbidden. Dit zullen de meeste Israëliërs die net tot erkenning van Jezus als 

hun ware Messias zijn gekomen, weigeren.  

Deze situatie leidt tot een conflict met dramatische gevolgen. In Openbaring 13 staat dat 

er een beeld van de antichrist zal worden opgericht en dat iedereen die dat beeld niet 

aanbidt zal worden gedood. Er is haast geen voorstelling van te maken wat het voor 

gevolgen moet hebben als de personificatie van de vijand van God de vrije hand heeft op 

de plaats waar heel Gods volk vanuit de hele wereld bijeen verzameld is. Hij zal een 

slachting veroorzaken die zijn weerga niet kent. Het is niet voor niets dat Jezus over 

deze tijd zegt:  

21Want er zal dan een grote Verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der 

wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 22En indien die dagen niet ingekort 

werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen 

die dagen worden ingekort. (Mattheüs 24: 21-22) 

Er zou geen Jood blijven leven als de dagen van deze massaslachting niet ingekort 

zouden worden, zegt Jezus. Jeremia schrijft over deze tijd: 
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7Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor 

Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden. 8Want op die dag zal het geschieden, spreekt 

de HEERE van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal 

verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, 9maar zij zullen de 

HEERE, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan. (Jeremia 

30:7-9) 

Dit is de tijd van benauwdheid voor Jakob en zij zal tweeënveertig maanden duren.  

Het is de laatste keer dat Israël zal worden vervolgd. Als deze tijd voorbij is, als God het 

juk van zijn hals heeft verbroken, zullen vreemden het volk nooit meer knechten.  

Na deze Verdrukking zal de Messias komen. Dat moment wordt beschreven in 

Openbaring 19. 

Sluit Israël een verbond met de antichrist? 
In Daniël staat dat ‘hij (de antichrist) halverwege de Verdrukking het verbond voor velen 

zwaar zal maken’. Of zoals het ook vertaald kan worden, dat hij het verbond ‘zal versterken’.  

Volgens een bepaalde uitleg zou dit betekenen dat de antichrist en Israël gedurende een 

bepaalde tijd een soort verbond hebben. Als dat zo was, dan zou de antichrist gedurende de 

prediking van de twee getuigen Israël steunen om daarna oorlog met hen te voeren. Dit is 

niet aannemelijk. Het is logischer dat het verbond waar Daniël het over heeft, het verbond is 

van Israël met hun God. Israël zal, na de confrontatie met de antichrist, als volk terugkeren 

naar zijn verbond met Jahweh (waardoor dit versterkt wordt). De antichrist zal dat verbond ook 

zwaar maken door Israël te vervolgen.  

De derde wee komt spoedig 

Als dit allemaal achter de rug is, is de tweede wee voorbij. Anders dan bij de vorige, sluit 

de derde wee niet direct aan op de tweede. Nadat geschreven is dat de tweede wee 

voorbij is gegaan, gaat de tekst verder met de mededeling:  

let op, het derde wee komt spoedig.  

Dat de komst van de derde wee spoedig zal zijn, betekent dat er tijd zit tussen het 

afsluiten van de tweede en het begin van de derde wee. De profetie is hier in de tweede 

helft van de Verdrukking aangekomen. Het duurt echter nog vele maanden voor de 

laatste bazuin (wee) zal beginnen (zal klinken). 

De andere Engel in Openbaring 10 had gezegd dat bij het klinken van de zevende 

bazuin (laatste wee) het geheimenis van God voltooid zou zijn. Dit maakt duidelijk dat de 

zevende bazuin (pas) zal klinken aan het einde van de Verdrukking als Jezus zal komen 

om Gods geheimenis te voltooien. Er zullen maximaal tweeënveertig maanden zitten 

tussen het einde van de zesde en het begin van de zevende bazuin.  
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De zevende bazuin (de derde wee) (vers 15 - 19) 
Als de zevende engel op zijn bazuin blaast, gaat in vervulling wat door de ‘andere Engel’ 

in Openbaring 10 werd gezworen. Hij zei daar niet hoe lang deze bazuin zou klinken, 

maar wel dat het (meerdere) dagen zou zijn. Hij zwoer ook dat er in die dagen geen uitstel 

meer zou zijn. In die dagen zou de verborgenheid van God worden geopenbaard 

(Openbaring 10:6).  

 

Deze laatste wee zal dus niet eerder aflopen dan wanneer Jezus is teruggekeerd, de 

antichrist en de valse profeet in de poel van vuur zijn geworpen, satan gebonden is in de 

afgrond en Gods troon is opgericht, zoals later zal worden besproken.  

Johannes beschrijft het moment waarop de bazuin klinkt: 

15En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die 

zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus 

geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.  

16En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun 

gezicht ter aarde en aanbaden God, 17en zeiden: Wij danken U, Heere, God de 

Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt 

genomen en Koning geworden bent.  

18En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het 

tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw 

dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de 

kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.  

19En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd 

zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een 

aardbeving en grote hagel.  

Dit is duidelijk en behoeft verder weinig uitleg. De andere Engel heeft het in 

Openbaring 10 al gezegd: dit is het moment waar alles om draait. Het koningschap over 

de wereld is aan onze Heer en zijn Christus. Hij heeft Zijn kracht aangenomen en de tijd 

om de doden te oordelen is gekomen. Dat staat allemaal in tegenwoordige tijd. Tijdens 

het klinken van deze bazuin komt Jezus terug. Dit is hetzelfde moment als bij het 

verbreken van het zesde zegel werd beschreven.  

De ark wordt zichtbaar  

Deze gebeurtenissen beschrijven het moment dat plaatsvindt in de laatste dagen van de 

grote Verdrukking. Jezus heeft zijn koningschap aanvaard en de tijd van het oordeel is 

gekomen.  

19En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd 

zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een 

aardbeving en grote hagel. (Openbaring 11:19) 
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Dit is hetzelfde moment als beschreven werd in hoofdstuk 8. Daar wierp de andere 

Engel vuur op de aarde in de aanloop tot de zeven bazuinen.  

Wat hier wordt gezien is het moment dat wordt beschreven bij het uitgieten van de 

zesde schaal van de ‘grimmigheid van God’ (Openbaring 6:14¸8:5, 16:18).  

Dat is dus het moment waarvan in Openbaring 10 werd gezegd dat Gods geheimenis zou 

worden geopenbaard. Om dat mogelijk te maken gaat de tempel in de hemel open, zodat 

de ark kan worden gezien.  

De ark was onder Gods troon. Daarin werd Gods geheimenis bewaard in de Tien 

Geboden, zo bleek bij het bestuderen van Openbaring 5. Als Jezus daarvandaan naar 

buiten komt, is dat om de verborgenheid van God te openbaren, om de doden te 

oordelen en om als koning over de aarde te regeren. 

Hier staat in vers 19 dat de ark van Gods verbond zichtbaar werd in Zijn tempel. In 

hoofdstuk 15:5 sluit de profetie in verband hiermee naadloos aan. Er wordt dan nog eens 

herhaald dat de tempel open ging, met de woorden:  

5En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd 

geopend. (Openbaring 15:5)  

En gaat dan verder:  

5En de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. (Openbaring 15:5)  

De ark droeg het verzoendeksel, de genadetroon waarop God troonde. In de ark 

bevonden zich de attributen van Gods koningschap. Dit is het moment waarop de 

verzegelde boekrol van hoofdstuk 5 opengaat. Gods geheimenis wordt nu zichtbaar in 

Zijn tempel. Dit beschrijft het einde van de Verdrukking.  

 

De hoofdstukken die hierna komen zijn een onderdeel van een nieuwe reeks bij elkaar 

horende visioenen over dezelfde tijd. Deze reeks spreekt op zijn eigen manier over wat 

er zal gebeuren voorafgaande aan het moment waarop de tempel opengaat. Die 

hoofdstukken geven een andere invalshoek op de Verdrukking.  
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Het derde deel van het visioen over de grote Verdrukking:  
De zeven tekens (Openbaring 12 - 15:4) 

Vanaf hier tot Openbaring 15:5 wordt de hele Verdrukking opnieuw vanuit een andere 

invalshoek beschreven. Net als de delen over de zeven zegels en de zeven bazuinen, 

begint dit deel met het begin van de Verdrukking en eindigt met het einde ervan als 

Jezus terugkomt. 

 

Johannes beschrijft in dit deel zeven zaken: 

 

1. De draak en de vrouw; 

2. Het beest uit de zee en diens profeet uit de aarde; 

3. Het Lam en de honderdvierenveertigduizend; 

4. De boodschap van de drie vliegende engelen; 

5. De oogst op de aarde; 

6. De zeven schalen van Gods toorn; 

7. Het lied van de overwinnaars voor Gods troon. 

Openbaring 12 

Het eerste teken: de vrouw en de draak (Openbaring 12) 
1En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de 

maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2En zij was 

zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.  

3En 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. 4En zijn staart veegde 

het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde.  

En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te 

verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. 5En zij baarde een Zoon, een mannelijk 

Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf.  

En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. 6En de vrouw vluchtte naar 

de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat 

men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen. 

De vrouw en de draak  
Johannes beschrijft in het eerste vers een zwangere vrouw, bekleed met de zon, met de 

maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren op haar hoofd. Deze vrouw is 

een belangrijke tegenstander van de draak, die in haar en het kind dat ze baart, zo’n 

grote bedreiging ziet dat hij hen beiden zo snel mogelijk uit de weg wil ruimen. Dit lukt 
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hem niet want de vrouw vlucht naar de woestijn en het kind wordt weggenomen naar 

God en Zijn troon. Dit beeld hebben we kort hiervoor ook gezien en besproken. Het 

antwoord op wie die vrouw, dat kind en die draak is, zal niemand nu nog verrassen.  

Wie is de vrouw? 

Dat deze vrouw een symbool is van Israël wordt vrij algemeen erkend. De zon waarmee 

ze is bekleed, de maan onder haar voeten en de krans van twaalf sterren op haar hoofd 

waren reeds te zien in de droom van Jozef (Genesis 37:9).  

Israël is de tegenstander van de draak, tegen wil en dank. Israël is Gods volk. De draak 

heeft altijd geprobeerd Israël te verslinden en zal dat tijdens de Verdrukking op aarde 

nog nadrukkelijker proberen.  

Dit gedeelte toont de eeuwige vijandschap tussen de slang en de vrouw, waarover God al 

in het paradijs (Genesis 3) sprak. God zei na de zondeval tegen Adam, Eva en de slang:  

15Ik zal vijandschap zetten tussen u (de satan) en de vrouw en tussen uw zaad en haar 
zaad. Dit (zaad) zal u (satan) de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. 

(Genesis 3:15). 

Deze vijandschap geldt niet alleen Eva en de satan. Gods woorden gaan veel verder dan 

dat moment. Er zal nooit een gewoon mens uit het nageslacht van Eva geboren kunnen 

worden, die sterk genoeg is om satan de kop te kunnen vermorzelen. Het zaad waarover 

God spreekt, is een verwijzing naar Christus, die de slang de kop zou vermorzelen. Hij is 

het Zaad van de vrouw. Paulus bracht dat onder de aandacht, toen hij zei:  

16Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn 

zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud; en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan 

Christus. (Galaten 3:16)  

Christus was het Zaad, het enkelvoudige nageslacht van de vrouw. Hij was de vervulling 

van de belofte die God had gedaan aan Adam en Eva en die werd doorgegeven aan 

Abraham. Christus zou satan de kop vermorzelen. En het was Christus’ hiel die tijdens 

de kruisiging werd verbrijzeld (zie Openbaring 9:13). Christus was het Zaad dat geboren 

werd uit het nageslacht van Abraham. En het nageslacht van Abraham is Israël.  

De vrouw waar God het over had in Genesis 3, is dezelfde vrouw die hier in Openbaring 

12 wordt aangevallen door de slang. De vrouw die moet vluchten zijn die Joden die 

buiten het land Israël wonen. 

De vrouw moet baren 

In vers 2 staat dat de vrouw in grote nood is en moet baren. Er wordt een kind uit Israël 

geboren. De verleiding is groot om in dit kind Christus te zien. Dit komt bij nogal wat 

interpretaties terug. Dit kind is echter niet Christus, zoals Hij tijdens Zijn leven op aarde 

was. Het gaat in de Openbaring, zo bleek al in het begin, om de dingen die moeten 
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gebeuren. De geboorte van Christus heeft lang geleden plaatsgevonden. Wat hier wordt 

beschreven, gebeurt – net als al het andere – tijdens de grote Verdrukking.  

De vrouw vlucht naar de woestijn 

In dit deel wordt gesproken over het antisemitisme, de ‘geboorte’, de arbeid en de 

hemelvaart van de twee getuigen, wat zal leiden tot het vluchten van de vrouw naar het 

land Israël. Hier wordt dezelfde gebeurtenissen besproken als die welke we in hoofdstuk 

11 zagen, waar het ging over de twee getuigen.  

Nadat het kind is geboren, vlucht de vrouw (Israël) naar de woestijn. Daar zal ze 

twaalfhonderdzestig dagen worden onderhouden. Deze tijd werd ook genoemd in 

hoofdstuk 11, als de periode waarin de twee getuigen zullen prediken. Daar bleek dat de 

twee getuigen (=het kind) Israël (=de moeder) zullen helpen om naar de woestijn (=hun land) 

te vluchten en daarbij de volken zullen hoeden met een ijzeren staf.  

Het kind  
Het kind wordt geboren uit de vrouw. Het is belangrijk om te onderstrepen dat dit kind 

uit Israël wordt geboren kort voor de grote Verdrukking en niet vroeger in een stal in 

Bethlehem. Er is in de Verdrukking niet eens tijd meer om dit kind, zou het een baby 

zijn, te laten opgroeien. We nemen, voor wie dit boek niet van voor naar achter leest, de 

kenmerken van het kind even  door. 

Het kind wordt weggerukt naar de hemel 

Dit kind wordt weggerukt naar de hemel. Dit gebeurt na diens geboorte, maar niet 

direct.  

Het kind zal de heidenen hoeden met een ijzeren staf 

Het kind zal, voor het naar de hemel wordt weggerukt, eerst de heidenen hoeden met 

een ijzeren staf.  

Wie is dit kind? 

Dit hoeden met een ijzeren staf kenmerkte ook de twee getuigen. De getuigen zouden 

hun vijanden met vuur verteren en de hemel sluiten om de regen tegen  te houden, als 

het nodig was. Het kind werd in Jesaja (66:18) ‘zij die ontkomen zijn’ genoemd. En zij 

zullen de vrouw (Israël) helpen bij haar vlucht. Zij zullen hun broeders, desnoods met 

geweld, ophalen vanuit de volken. 
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De overeenkomsten tussen het kind, de twee getuigen en de honderdvier-
enveertigduizend 

Al eerder is de overeenkomst tussen dit kind, de twee getuigen en de honderdvieren-

veertigduizend benadrukt. Alle drie komen uit Israël voort en alle drie worden naar de 

hemel opgenomen. De twee getuigen zullen de aarde slaan met plagen, zo dikwijls zij 

dat willen. En ook het kind van de vrouw zal de heidenen hoeden met een ijzeren staf.  

 

Wie zijn de hoofdrolspelers in de Verdrukking? 

Het uitgangspunt blijft dat de Openbaring ons informeert over wat er gaat gebeuren tijdens 

de grote Verdrukking. Door de vele symbolen en beschrijvingen zou je als lezer uit het oog 

kunnen verliezen dat de hoofdrolspelers en gebeurtenissen tijdens de Verdrukking toch 

redelijk overzichtelijk zijn.  

 

De hoofdrolspelers die aan de kant van God staan, zijn: 

 

* Christus (onder meer ook ‘de andere Engel genoemd); 

* Israël (de vrouw); 

* De honderdvierenveertig duizend, alias de twee getuigen of het kind van de vrouw; 

* De schare die niemand kan tellen, alias ‘zij die onder het altaar zijn’ bij het verbreken van 

het vijfde zegel en de ‘overigen van haar nageslacht’; 

* Het nieuw Jeruzalem. 

 

Zij die aan de kant van de duivel staan, zijn: 

 

* De antichrist, alias de vier paarden, het beest uit de afgrond en het beest uit de zee; 

* De valse profeet (ook ‘beest uit de aarde’ genoemd); 

* ‘Zij die op de aarde wonen’;  

* De draak (of de slang); 

* Babylon. 

De vrouw vlucht naar de woestijn (vervolg) 
In vers 6 wordt beschreven hoe de vrouw naar de woestijn vluchtte, waar zij een plaats 

had die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar 

twaalfhonderdzestig dagen zou voeden. Bij het beschrijven van de twee getuigen bleek 

al dat zij de over de aarde verspreid wonende kinderen van Israël (de vrouw) zouden 

terugbrengen naar Israël.  

Een plaats voor haar gereed gemaakt 

De tekst zegt dat de vrouw naar de woestijn vluchtte, waar een plaats was die door God 

gereed was gemaakt. Onder orthodoxe Joden is vóór 1948 nogal eens weerstand geuit 
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tegen de oprichting van de staat Israël. Zij redeneerden dat initiatieven om deze staat te 

herstellen ingaan tegen de Schrift, omdat de Bijbel zegt dat de Messias dit zal doen als 

Hij de Joden terug zal brengen naar hun land. Dit is een nogal naïeve redenering. God 

leidde ook het volk uit Egypte door de hand van Mozes. Als God niet het initiatief zou 

hebben genomen om de staat Israël te herstellen, zou de Messias de Joden tijdens de 

Verdrukking nergens naartoe kunnen brengen. Israël zou nog steeds – zoals in de 

negentiende eeuw – niet meer dan een woestijn zijn. Daar kunnen niet miljoenen 

mensen naartoe worden gebracht.  

 

God heeft in die woestijn voor de vrouw een plaats bereid. Daar was Hij al voor het 

eerste Zionistische congres in Bazel in 1898 mee bezig. Als de twee getuigen de hele 

wereld over gaan om in twaalfhonderdzestig dagen al de resterende Joden terug te 

brengen, dan is hun plaats voorbereid. Dit is een fascinerende tekst omdat de 

voorbereidingen dus in onze tijd, en daarvoor al, aan de gang zijn. Ook het 

terugbrengen van de kinderen van Israël doet Jezus niet in eigen persoon. Daar zet Hij 

de twee getuigen voor in.  

Het gereedmaken van de woestijn 

Over het moment waarop God de plek van Israël gereedmaakt, spreekt Hij ook door de 

profeet Hosea: 

14Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart 

spreken. 15Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot 

een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat 

zij wegtrok uit het land Egypte. (Hosea 2:14-15) 

In Achor heeft Israël tijdens zijn intocht, door de zonde van Achan, een grote nederlaag 

geleden (Jozua 7:24). Na Gods oordeel daarover, heeft Israël op die plaats een gedenksteen 

opgericht en bleef het spreekwoordelijk een plaats van onheil.  

Zoals in de tijd van de uittocht zal God een keer brengen in het lot van Israël. Israël zal 

weer hoop krijgen. God brengt het volk naar de plaats die Hij voor hen in de woestijn 

heeft voorbereid. Die plaats heeft Hij al ruim voor de Verdrukking begon, 

gereedgemaakt. Daar is Hij al vanaf het einde van de negentiende eeuw mee bezig. Tot 

die tijd was er geen plek waar Israël naartoe kon vluchten tijdens de dikwijls 

moorddadige grillen van toen vooral Europese volken.  

God heeft een plaats bereid, waar de vrouw veilig zal wonen, gedurende de 

twaalfhonderdzestig dagen dat de twee getuigen (het kind) bezig zijn met het 

terugbrengen van de Joden van over de wereld. 

Micha profeteert over het verzamelen van Israël 

Micha profeteerde: 
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1En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij 

voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van 
eeuwige dagen af. (Micha 5:1) 

Micha schreef dat er een heerser zou komen, wiens oorsprong is ‘van oudsher, van de 

eeuwige dagen af’.  

Wie is er van oudsher en sinds de eeuwige dagen behalve God zelf? Deze Heerser is 

Jezus Christus en Hij zal, zoals Hij dat door de profeet Micha zei, Israël bijna 

tweeduizend jaar… 

3…overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. (Micha 5:2) 

Nadat de Heerser uit Bethlehem is voortgekomen, zal God het volk Israël overgeven (in 

de diaspora) tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dit baren van Israël brengt het 

kind voort, dat hier in Openbaring 12 wordt gezien. Micha gaat verder en schrijft: 

3Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten. (Micha 5:3) 

De ‘rest van Zijn broeders’ zijn geen Joden. Zij bekeren zich met hen. Zij werden al in 

hoofdstuk 7 gezien en daar beschreven. Zij zijn de schare die niemand kan tellen.  

Dan is het moment aangebroken waarvan de profeet over Israël zegt: 

4Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam 

van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de 

einden van de aarde. (Micha 5:4) 

Micha beschrijft hierna nog hoe Assur (die hier is vertegenwoordigd in de antichrist) de 

paleizen zal betreden en verslagen zal worden en hoe God schoon schip zal maken in 

Israël.  

De draak vervolgt de vrouw 
Heel veel valt hier niet meer aan toe te voegen. De tekst van Openbaring 12 zegt dat er 

oorlog in de hemel komt en dat de duivel wordt neergeworpen. Nog twee dingen zijn 

interessant met het oog op wat er gaat gebeuren.  

De duivel werpt water uit zijn bek om de vrouw daardoor te laten meesleuren. Dit 

water kunnen we het beste te begrijpen als legereenheden. In Openbaring 17 staat dat 

de hoer Babylon aan vele wateren zit. Deze wateren zijn een beeld van volkeren, naties 

en menigten van mensen. David schreef in een psalm over wateren: 

2als de HEERE niet bij ons geweest was, toen mensen tegen ons opstonden, 3dan hadden 

zij ons levend verslonden, toen hun toorn tegen ons ontbrandde; 4dan hadden de 

wateren ons overspoeld en was een woeste stroom over onze ziel gegaan; 5dan waren de 

onstuimige wateren over onze ziel gegaan. 6Geloofd zij de HEERE, Die ons niet overgaf 

tot een prooi voor hun tanden. (Ps. 124:2-6) 

De slang (satan) laat grote legers uitrukken tegen Israël.  
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Als de duivel dit water achter de vrouw aanwerpt gebeurt er iets opmerkelijks. 

De aarde komt Israël te hulp 
Nadat de satan een groot leger op de been heeft gebracht, komt de aarde Israël te hulp. 

Het is bijzonder dat Israël in die periode van buitenaf hulp krijgt.  

Wie of wat is ‘de aarde’? 

Wie of wat is ‘de aarde’ die Israël te hulp komt? Op dit moment heeft Israël op aarde 

slechts Amerika als bondgenoot. Het is zeer onwaarschijnlijk – beschreven we al - dat 

Amerika in de Verdrukking nog Israëls bondgenoot zal zijn.  

De reden waarom Amerika Israël nu steunt, is dat de staat Amerika door de Reformatie 

en de Evangelische beweging voor een belangrijk deel is gefundeerd op de Bijbel. 

Bovendien wonen op dit moment nog miljoenen Joden in dat land. Als de kerk, na de 

opname, zal zijn vertrokken, dan zal Amerika net zo’n onbetrouwbare bondgenoot zijn 

voor Israël als Europa en de andere landen van de wereld nu. Reeds nu lijkt het Bijbelse 

denken in Amerika snel aan invloed in te boeten. Het postmoderne ‘progressieve’ 

denken neemt hand over hand toe. Onder president Barack Obama nam zelfs de invloed 

van de islam in Amerika snel toe. Van Mohammed is bekend dat hij negatief over Israël 

dacht. Ofschoon het percentage moslims in Amerika in 2014 slechts 0,6% was, leek hun 

invloed, door de enorme aandacht die ze opeisen, vele malen groter. Die invloed lijkt na 

Obama zelfs helemaal niet meer te kunnen worden gekeerd. Als deze ontwikkeling zich 

doorzet, is het zeer onwaarschijnlijk dat Amerika in de toekomst Israël te hulp zal 

komen.  

 

‘De aarde’ kan ook niet Israël zelf zijn: Israël kan niet zichzelf te hulp komen. Welk land 

kan dan wel doorgaan voor ‘de aarde’? 

Is ‘de aarde’ Egypte? 

Hoe onwaarschijnlijk dit nu ook lijkt, misschien moeten we bij ‘de aarde’ denken aan 

onderdelen van de Arabische wereld. De naam Arabië komt van een woord voor ‘woest’ 

en ‘onvruchtbaar’. Paulus zegt over dit land: 

25Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op een lijn met het 

tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. 26Maar het hemelse 

Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder. (Galaten 4: 25-26) 

Paulus wijst erop dat de berg Sinaï in Arabië gelijk is aan het aardse Jeruzalem.  

 

De zaken in het Midden-Oosten zouden tegen die tijd wel eens sterk kunnen 

veranderen. Ook al neemt de invloed van de islam in het Westen toe, binnen de van 

oorsprong islamitische landen zelf ontstaat een steeds grotere afkeer tegen het brute 
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geweld dat Mohammed telkens weer voortbrengt. Dit zal de oorzaak kunnen worden 

van een situatie waarvan Jesaja (19) spreekt: 

1Zie, de HEERE rijdt op een snelle wolk en komt in Egypte.  

De afgoden van Egypte zullen beven voor Zijn aangezicht en het hart van de 

Egyptenaren zal smelten in hun binnenste. 

Egypte zal de HEERE (Jahweh) vrezen, als Hij komt in Egypte. Hun afgoden zullen dan 

beven. De afgod van Egypte is nu Allah. God gaat zich bemoeien met Egypte staat hier. 

Uit wat volgt blijkt dat dit in de eindtijd zal zijn. Jesaja spreekt over burgeroorlog en 

grote verwarring: 

2Dan zal Ik Egyptenaren ophitsen tegen Egyptenaren, zodat zij zullen strijden, eenieder 

tegen zijn broeder, en eenieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen 

koninkrijk. 3De geest van de Egyptenaren zal in hun binnenste verward worden. 4Ik zal 

de Egyptenaren overgeven in de hand van harde heren; een wrede koning zal over hen 

heersen, spreekt de Heere, HEERE van de legermachten. 

God zal het volk overgeven aan harde heren. Dit is nu al zo. Egypte heeft een lange 

geschiedenis van harde heren, die het land hebben geleid. Maar hier wordt gesproken 

over één wrede koning in het bijzonder. Dit lijkt de antichrist te zullen  zijn.  

Is er een reden waarom deze despoot zijn toorn op Egypte zal richten?  

Toch doet Egypte in die tijd iets goeds, waar God het land voor beloont  

Het lijkt erop dat de antichrist vertoornd zal worden op Egypte, omdat dat land Israël te 

hulp zal schieten in zijn strijd tegen de twee getuigen. Jesaja gaat verder: 

16Op die dag zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen. Zij zullen beven en angstig zijn 

voor de dreigend heen en weer bewegende hand van de HEERE van de legermachten, 

die Hij dreigend tegen hen heen en weer beweegt.  

17Het land Juda zal voor de Egyptenaren tot een schrikbeeld zijn. Zo dikwijls iemand hen 

daaraan zal herinneren, zullen zij weer angstig zijn voor het raadsbesluit van de HEERE 

van de legermachten dat Hij tegen hen genomen heeft. 

In de dagen dat God Egypte heeft overgeleverd aan die wrede koning, is het land Israël 

voor de Egyptenaren tot een schrikbeeld. Egypte realiseert zich dat Gods hand achter 

deze gebeurtenissen zit, en vreest die. Ze is geschrokken van het lot dat Israël ondergaat, 

als de antichrist Israël tweeënveertig maanden aan zijn gruwelen onderwerpt. Iets 

vergelijkbaars gebeurde toen Israël onder leiding van Jozua bij Jericho kwam. De twee 

verspieders die het land introkken en bij Rachab schuilden, hoorden van haar hoe het 

land hen vreesde:  

9Ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen 

is, en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. 10Want wij 
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hebben gehoord dat de HEERE het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen 

opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van 

de Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de 

ban geslagen hebt. 11Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u 

bestaat er geen moed meer in iemand, want de HEERE, uw God, is een God boven in de 

hemel en beneden op de aarde. (Jozua 2:9-11) 

Het optreden van de twee getuigen en de reactie van de antichrist zullen in Egypte niet 

onopgemerkt zijn gebleven. Egypte heeft gezien hoe de antichrist als een dolle bezig is 

om de wereld in de afgrond te storten. Het volk is tot inzicht gekomen en kiest eieren 

voor zijn geld. Er zullen sowieso als gevolg van dit alles, talloze mensen in Egypte tot 

geloof zijn gekomen, waarvan ook al velen gedood zullen zijn door de antichrist en zijn 

regering. Dit lijkt ertoe te zullen leiden dat Egypte zich tegen deze stroman van de 

duivel keert. Het lijkt erop dat Egypte de islam zal afschudden en heimelijk of openlijk 

een bondgenoot van Israël zal worden in de grote Verdrukking.  

 

Egypte zal zich dus tot God richten. Hiervoor zal het worden beloond. Jesaja gaat 

namelijk als volgt verder: 

18Op die dag zullen er vijf steden in het land Egypte zijn die de taal van Kanaän spreken 

en die zweren bij de HEERE van de legermachten. Een ervan zal genoemd worden: Stad 

van de zon. 19Op die dag zal de HEERE een altaar hebben midden in het land Egypte, en 

aan zijn grens zal er een gedenkteken voor de HEERE staan. 20Dit zal zijn tot een teken 

en getuigenis voor de HEERE van de legermachten, in het land Egypte. Wanneer zij tot 

de HEERE zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal Hij tot hen een Heiland en 

Meester zenden; Die zal hen redden.  

Egypte zal zich van zijn verdrukkers (de antichrist) afkeren en Jahweh aanroepen. Deze 

zal voor de Egyptenaren een Heiland en Meester zenden die hen zal redden. Deze 

Heiland en Meester zal Christus zijn. De bekering van Egypte zal moeten plaatsvinden 

vóór Jezus terugkeert zoals beschreven in Openbaring 19. Dan zal Hij komen om te 

oordelen en worden zij die (onder andere) Egypte onderdrukten, afgevoerd. 

21Dan zal de HEERE aan de Egyptenaren bekend worden en de Egyptenaren zullen de 

HEERE kennen op die dag. Zij zullen Hem dienen met slachtoffer en graanoffer, en de 

HEERE gelofte doen en die nakomen. 22Zo zal de HEERE de Egyptenaren geducht 

treffen en genezen. Zij zullen zich tot de HEERE bekeren en Hij zal Zich door hen laten 

verbidden en Hij zal hen genezen.  

Is Assyrië ‘de aarde’? 

Niet alleen Egypte zou ‘de aarde’ kunnen zijn. Ook Assyrië zal een bijzondere rol 

kunnen gaan spelen. God zal Assyrië zegenen, zo wordt Jeremia geopenbaard. Voor die 

zegen moet een reden zijn: 
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23Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen 

in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de 

Assyriërs de HEERE dienen. 24Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en 

Assyrië, een zegen in het midden van de aarde. 25Want de HEERE van de legermachten 

zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn 

handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël! (Jesaja 19:21-25) 

Assyrië lag op het grondgebied van het huidige Irak. Dat God dit land zal belonen, kan 

betekenen dat Hij dit doet om hun hulp aan Israël. Het is aannemelijk dat God Irak, net 

als Egypte, de ogen opent voor de ware aard van de antichrist, waarna het Israël militair 

te hulp schiet tegen de waterstroom (legers) uit het noorden. 

Als de draak door middel van de antichrist vanuit het noorden zijn legers zal sturen naar 

Israël (water uit zijn bek), loopt hij tegen Assyrië aan. Als hij zijn troepen via Afrika wil 

opstuwen, komt Egypte het volk te hulp.  

De tijd zal het leren wie of wat ‘de aarde’ is die Israël steun geeft in die tijd.  

Het overige nageslacht van de vrouw 
Als de draak de vrouw en haar kind niet kan vernietigen, koelt hij zijn woede op de 
overigen van haar (Israëls) nageslacht. Deze mensen zijn niet Israël zelf. Ze zijn ook niet 

het kind. Israël is in haar land. Het kind is in de hemel opgenomen. Het gaat hier ook 

niet om de gemeente, die al voor de Verdrukking in de hemel is opgenomen.  

Het nageslacht van de vrouw zijn gelovigen uit de heidenen die door hun getuigenis zijn 

verbonden met Israël. Dit zijn zij die de geboden van God in acht nemen en het 

getuigenis van Jezus Christus hebben. Het zijn de mensen die tot geloof zijn gekomen in 

de Verdrukking. Deze mensen wonen verspreid over de hele aarde en in alle volken. Zij 

kunnen nergens heen vluchten. De duivel zal oorlog tegen hen voeren. Wat met deze 

mensen zal gebeuren, beschreef Johannes al in hoofdstuk 7. Het is de schare die 

niemand kan tellen, die uit de grote Verdrukking komt. 

Het zand van de zee 
Daarna gaat de draak staan op het zand van de zee. De Bijbel beschrijft het zand van de 

zee als een grote menigte, zagen we al eerder. God belooft Abraham dat zijn nageslacht 

zo talrijk zal zijn, dat het is te vergelijken met het zand van de zee (Genesis 22:17). Andere 

teksten die dit beeld gebruiken, zijn Genesis (32:12), Jesaja (10:22). Ook de legers van de 

vijanden van Israël worden vergeleken met het zand der zee (Jozua 11:4, Richteren. 7:12).  

De volken zullen onder grote druk van de satan en zijn stroman komen.  

  



397 

 

Openbaring 13  

Het tweede teken: het beest uit de zee (Openbaring 13:1 – 10) 

In hoofdstuk 13 staat het teken van het beest uit de zee en het teken van het beest uit de 

aarde centraal. Het beest uit de zee is de antichrist en het beest uit de aarde is zijn 

profeet. Het beest uit de zee zal een zeer belangrijke rol spelen tijdens de Verdrukking. 

De beschrijving van hem in de Openbaring gaat echter veel verder dan alleen zijn 

optreden tijdens die jaren. Zijn beschrijving toont informatie over geestelijke en 

politieke zaken die teruggaan tot de veertiende eeuw voor Christus.  

1En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op 

zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.  

2En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en 

zijn muil was als de muil van een leeuw.  

En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. 3En ik zag een van zijn 

koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde 

ging het beest met verwondering achterna. 4En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het 

beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest 

gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?  

5En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en 

het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6En het opende 

zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de 

hemel wonen.  

7En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te 

overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 8En allen die op 

de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in 

het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.  

9Indien iemand oren heeft, laat hij horen. 10Als iemand in gevangenschap voert, die gaat 

zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard 

gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen 

Dit beest met zijn dierlijke verschijningen, zijn koppen, horens en zijn diademen, 

bestaat uit verschillende koninkrijken. Eeuwen voor dit visioen kreeg koning 

Nebukadnezar van God al een droom over dit beest. In zijn droom waren de koningen 

toen echter niet verzameld in een beest, maar in een groot standbeeld dat bestond uit 

verschillende metalen (Daniël 2). 
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Het beest uit de zee en de draak 
Het is van belang om te blijven bedenken wat de plaats is waar we ons bevinden in de 

profetie. Johannes beschrijft hier het derde deel van het visioen over de grote 

Verdrukking.  

Aan het einde van hoofdstuk 11 was tegen Johannes gezegd dat de laatste van de zeven 

bazuinen had geklonken en dat het geheimenis van God was geopenbaard.  

Toen het visioen verderging was dat om Johannes (vanaf hoofdstuk 12) een nieuwe reeks 

van visioenen te tonen, die vanaf daar worden beschreven, tot hoofdstuk 15:5. De reeks 

visioenen die in die hoofdstukken worden beschreven bestaan uit zeven tekenen die 

samen wederom de hele Verdrukking beschrijven. In deze tekenen worden sommige 

zaken die al eerder aan de orde zijn geweest, aangevuld met andere zaken die van 

belang zijn. Het eerste van deze zeven tekenen, begon met het beeld van de zwangere 

vrouw, die voor de draak naar de woestijn vluchtte. De draak die Johannes daar ziet, 

lijkt op het beest uit de zee die hier wordt getoond: 

3En 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. (Openbaring 12:3) 

De draak met zeven koppen en tien horens was de satan, zo werd gezegd (12:9). Deze 

draak vervolgde, zo bleek in dat hoofdstuk, Israël (de vrouw).  

Dat beeld van de draak past bij dit tweede teken van het derde deel van het visioen waar 

we nu zijn aangekomen: het beest uit de zee. Dit beest waar het hier over gaat, heeft net 

als de draak, zeven koppen en tien horens: 

1En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op 

zijn horens waren tien diademen. (Openbaring 13:1) 

Wat opvalt, is dat de draak en het beest uit de zee, wel dezelfde hoeveelheid koppen en 

horens hebben, maar niet hetzelfde aantal diademen. De draak heeft er zeven en dit 

beest heeft er tien. De draak, zo bleek, is de satan. Dit beest uit de zee is de antichrist. 

Zoals de Geest van God in Christus woont, zo zal de geest van satan in de antichrist 

wonen.  

Het lijkt alsof hier dit beest voor het eerst op het wereldtoneel verschijnt. Het is in 

zekere zin wel zo dat ‘de’ antichrist hier voor het eerst actief is, maar er zijn er velen 

geweest in wie de geest van de satan heeft gewoond en die dus als ‘antichristen’ kunnen 

worden beschouwd.  

De naam van het beest uit de zee 
Wie en wat het beest is, wordt voor een deel verder door zijn naam onthuld: 

1En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen (…) had (…) en op zijn 

koppen een godslasterlijke naam. (Openbaring 13:1) 
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Op elk van die zeven koppen staat dezelfde godslasterlijke naam. Johannes beschrijft in 

hoofdstuk 19 de terugkomst van Jezus op arde als volgt:  

11En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd 

getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. 12En 

Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een 
naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. (Openbaring 19:11-12) 

Uit deze zaken blijkt dat het beest uit de zee en Christus elkaars tegenpolen zijn.  

Het beest heeft een godslasterlijke naam. Christus heeft Gods heilige naam. Beide 

namen worden niet genoemd.  

De diademen 
Diademen zijn de voorlopers van kronen. De draak draagt er zeven op zijn koppen, het 

beest draagt er tien op zijn horens. Ook Christus draagt er vele.  

De draak heeft het koningschap over zeven eerdere volken.  

Het beest zal in de Verdrukking macht krijgen over tien komende koningen.  

Christus zal bij Zijn wederkomst het koningschap over al de volken van de hele aarde 

hebben.  

De vier dieren 
Het beest heeft – behalve zeven koppen, tien horens en diademen – drie roofdierlijke 

kenmerken. 

2En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en 

zijn muil was als de muil van een leeuw.  

De antichrist heeft dus het aanzien van vier dieren. Deze vier dierlijke kenmerken 

worden ook vermeld in Daniël. 

Daniël en de vier dieren 

Over deze vier dieren werd aan Daniël het volgende meegedeeld: 

2Daniël nam het woord en zei: ’s Nachts in mijn visioen keek ik toe, en zie, de vier 

winden van de hemel zweepten de grote zee op, 3en vier grote dieren stegen op uit de 
zee, die van elkaar verschilden.  

4Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn 

vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op 

zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven.  

5En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. 

Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het 

dier: Sta op, eet veel vlees.  
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6Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier 

vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij 

gegeven.  

7Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, 

gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en 

de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest 

waren. En het had tien horens. (Daniël 7:2-7) 

De dieren in Daniël en die in de Openbaring zijn dezelfde, maar de volgorde is 

andersom.  

Daniël beschrijft eerst de leeuw, dan de beer, de luipaard en ten slotte het beest met tien 

horens. Johannes beschrijft wat hij ziet in de omgekeerde volgorde. Hij begint bij het 

beest met de tien horens, gaat verder met de panter, de beer en eindigt waar Daniël mee 

begon: de leeuw.  

De dieren in de eindtijd 

Daniël wordt getoond dat deze dieren aanwezig zijn tijdens het grote oordeel in de 

eindtijd, dat plaatsvindt na de wederkomst van Christus: 

9Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette. 

Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn 

troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. 10Een rivier van vuur 

stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en 

tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield 
zitting en de boeken werden geopend. (Daniël 7:9-10) 

Wat Daniël ziet, is een profetie over het laatste oordeel.  

11Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik keek 

toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur 

werd prijsgegeven. 12Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want 

verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. 
(Daniël 7:11-12) 

Deze beschreven vier dieren die op aarde niet tegelijk aan de macht waren, zullen in de 

eindtijd wel tegelijk worden geoordeeld.  

Net als Johannes begreep Daniël niet wat de dieren voorstelden toen ze hem getoond 

werden. Daniël beschrijft hierover: 

13Ik keek toe in de nachtvisioenen, (…) 16Ik kwam in de nabijheid van een van hen die 

daar stonden, en vroeg hem naar de juiste betekenis van dit alles. Hij vertelde die mij en 

liet mij de uitleg van deze zaken weten: 17Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier 
koningen, die uit de aarde zullen opstaan. (Daniël 7:9-17) 
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De leeuw, de beer, de luipaard en het beest met de tien horens zijn vier koningen. Deze 

koningen zo wordt in Daniël beschreven, komen zowel uit de zee als uit de aarde. Hier 

vinden we mogelijk een verwijzing naar dat wat hier in hoofdstuk 13 wordt beschreven 

als Johannes een beest uit de zee en een beest uit de aarde wordt getoond. 

Wat van belang is: is dat de koningen die zijn verzameld in het beest, allen over Israël 

hebben geregeerd. Israël was Gods volk en gedurende de tijd van deze koningen was 

Israël aan de macht van deze koningen (dus aan de draak) overgeleverd.  

In het vierde beest dat Daniël beschrijft, met zijn zeven koppen en tien horens, komen 

deze koningen uit het verleden weer bij elkaar. En dat niet alleen: in dit beest worden 

ook de tien koningen beschreven die de zevende kop, als deze ontstaat, zullen helpen. 

En of dat nog niet genoeg is, wordt ook beschreven hoe uit dit zevende koninkrijk een 

achtste koning tevoorschijn zal komen. En dan wordt verder nog verteld dat de tien 

horens er uiteindelijk acht zullen worden. Kortom: het vierde beest is behoorlijk 

ingewikkelder dan de eerste drie. In dit vierde beest verzamelen zich niet alleen alle 

koningen uit het verleden maar ook die van de toekomst. Als al deze koningen die Israël 

hebben onderdrukt, in het verleden en die nog zullen komen in de toekomst, zijn 

verzameld, dan zullen ze gezamenlijk worden vernietigd. 

Wie of wat is het beest uit de zee? 
In Openbaring 17 valt meer te lezen over dit beest. Johannes ziet daar een hoer op zijn 

rug zitten. De hoer – en dat zullen we daar zien – zijn alle religies die de aarde ooit heeft 

gekend. En God zal die hoer (God vijandige religies) gelijk met de Hem vijandige koningen, 

veroordelen.  

Johannes begrijp dit beeld, van die hoer en dat beest, dat hem wordt getoond, niet. De 

engel legt hem dat dan uit en die uitlegt helpt om hem dit beest beter te kunnen 

begrijpen.  

7En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis 

vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en 

de tien horens. (Openbaring 17:7) 

Hoewel deze tekst ingewikkeld lijkt, zegt de engel tegen Johannes dat dit helemaal niet 

zo ingewikkeld is. Hij vraagt Johannes zelfs waarom hij zo verbaasd is bij het zien van 

de vrouw en het beest. De engel legt uit hoe dit beest moet worden begrepen. 

Het beest komt uit de afgrond 

De engel zegt iets over het beest wat zijn aard toont: 

8Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar 

het verderf gaan. (Openbaring 17:8) 

Dat dit beest uit de afgrond komt, betekent dat het, voor hij op aarde komt, nu al ergens 

is. Hij is dus – net als Christus – geen normaal mens. Waar was hij dan, voor hij op aarde 
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kwam? De engel zei, dat het beest zal opkomen uit de afgrond. Wat weten we over de 

afgrond?  

Bij het klinken van de vijfde bazuin (de eerste wee), zo bleek eerder, gaat de put van de 

afgrond open. Als deze open gaat komen er angstaanjagende creaturen uit die de mensen 

op de aarde vijf maanden lang zullen pijnigen. Deze demonen rennen en vliegen niet 

maar wat in het rond: zij hebben een aanvoerder:  

11En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het 

Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. (Openbaring 9:11) 

Apollyon betekent vernietiger.  

De geest die in ‘het beest uit de zee’ woont, komt dus uit diezelfde afgrond als deze 

Apollyon.  

Het beest was, is niet en zal er toch zijn 

Het beest wordt verder op een cryptische manier omschreven: 

8Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar 

het verderf gaan.  

De engel zegt dat het beest was en niet is.  
Dat het beest er niet is, lijkt een nogal vreemde omschrijving voor een beest dat zo’n 

belangrijke rol heeft gespeeld in de beschreven koninkrijken. Het beest is er wel 

degelijk anders zou hij niet terug kunnen komen.  

Wat bedoelt de engel hier dan? Hij gaat verder: 

En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam 

geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, 

dat was en niet is, hoewel het er toch is. (Openbaring 17:8) 

De engel zegt dat het beest was en niet is; en dat het zal opkomen uit de afgrond. Dan 

vult hij aan dat de mensen zich zullen verwonderen over het beest dat was en niet is, 
hoewel het er toch is. Wat betekent dit alles? 

Is dit een beschrijving van het Romeinse Rijk? 

Een dikwijls gehoorde uitleg van deze tekst is dat deze woorden verwijzen naar het in 

de toekomst te herstellen Romeinse Rijk. Dit rijk, zo wordt dan gesteld, was er in de 

dagen van Johannes, is er nu niet meer, maar zal er toch weer zijn.  

Dat is echter geen voor de hand liggende verklaring. De engel zegt dat het beest er in 

zijn dagen (de dagen van Johannes) niet is. Daarmee valt Rome af, omdat dat er toen wel 

was.  

Deze opmerkelijke beschrijving lijkt niet te maken te hebben met een zekere tijd waarin 

het beest er wel of niet zal zijn; maar met zijn wezenskenmerk. 
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De niet-Christus 

De aanduiding ‘hoewel het er toch is’ is ook te vertalen met ‘hoewel het komt’. Het 

beest is dan: hij die was, er niet is, en komt. Dit is vrijwel hetzelfde als wat Jezus over 

Zichzelf zegt in het begin van de Openbaring met de woorden: Ik ben… 

8... Die is en Die was en Die komt. (Openbaring 1:8) 

Dit is vergelijkbaar met de beschrijving van God als de grote ‘Ik Ben’, waarmee Hij 

Zichzelf aan Mozes bekendmaakte in de woestijn. 

14 Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. (Exodus 3:14) 

Het beest… 

8... was en is niet en zal (op)komen (uit de afgrond) (…) en vaart ten verderve. (Openbaring 

17:8) 

De crux van deze omschrijving lijkt te zitten in het woordje niet.  
Christus ‘is’, de antichrist ‘is niet’. Het beest is de ‘niet-Christus’. Het beest uit de zee 

was er wel en komt ook wel, maar hij is niet wat Jezus tot God maakt.  

Dit beest is dus ook in deze omschrijving de tegenpool van Christus.  

Zo blijken er nogal wat tegengesteldheden tussen Christus en de antichrist: 

• Jezus daalde van de hemel en komt tot heerlijkheid. Jezus is de vleesgeworden 

Zoon van God uit de hemel. Het beest komt uit de put van de afgrond en is de 

vleesgeworden ‘zoon’ van satan.  

• Christus ging de hemelse tempel binnen, het beest gaat een aardse tempel 

binnen.  

• Waar het beest de heerser is van aardse koninkrijken, is Jezus de heerser van het 

hemelse koninkrijk.  

• Waar het beest, zoals we in hoofdstuk 17 zullen zien, de hoer Babel draagt, 

draagt Jezus de bruid: het nieuw Jeruzalem.  

• Waar het beest tegen het volk van God en de heiligen strijdt, houdt Christus 

hen in Zijn rechterhand.  

• Christus komt op een wit paard en brengt het Vrederijk. Het beest komt ook op 

een wit paard, maar brengt in zijn kielzog oorlog, honger en de dood. 

De antichrist 

De antichrist (het beest uit de zee) wordt op een aantal plaatsen in de Openbaring 

beschreven:  

• Hij werd in het eerste deel van het visioen over de Verdrukking, dat zich 

kenmerkte door het verbreken van de zeven zegels, gezien bij het verbreken 

van de eerste vier zegels (Openbaring 6). Hij werd daar beschreven als de ruiter op 

zijn vier gekleurde paarden.  

• Hij werd in het tweede deel van het visioen over de Verdrukking, dat zich 

kenmerkte door het klinken van de zeven bazuinen, gezien bij de zesde bazuin 
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(Openbaring 11). Hij werd daar beschreven als het beest dat uit de afgrond kwam, 

welke oorlog voerde tegen de twee getuigen. 

• Hier wordt hij in het derde deel van het visioen over de Verdrukking, dat zich 

kenmerkt door zeven tekens, gezien bij het tweede teken (Openbaring 13). Hij 

wordt hier beschreven – opnieuw alsof hij voor het eerst ten tonele verschijnt – 

als het beest uit de zee waarin alle heidense koningen die over Israël hebben 

geheerst (en zullen heersen), zijn verzameld..  

De betekenis van het beest uit de zee gaat veel verder dan aardse machthebber met de 

kenmerken van een roofdier. Wat opvalt is dat het beest de meest dominante politieke 

leider is in de grote Verdrukking. Hij wordt bij de meesten die zich met de eindtijd 

bezighouden beschreven als de antichrist. Toch wordt hij nergens in de Openbaring als 

zodanig aangeduid.  

Daniël noemt hem ‘de gruwel der verwoesting’ en Paulus heeft het over hem als ‘de 

mens der wetteloosheid’, ‘de volheid van de heidenen’ of ‘de zoon van het verderf’. 

Johannes noemt hem zelf in zijn brieven een aantal keren wel de antichrist: 

7Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus 

in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. (2 Johannes 1:7) 

Wat Johannes hier in zijn brief schrijft, is echter weinig specifiek en kan op elke tijd 

slaan. Toch wordt de antichrist ook in zijn brief door Johannes in verband gebracht met 

de eindtijd: 

18Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, 

zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. 
(1 Johannes 2:18) 

Er zijn al veel antichristen gekomen, maar de antichrist zal ook komen, zegt Johannes.  

Paulus zegt over hem: 

3Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de 

afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, 
geopenbaard is, 4de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als 

God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als 

God voordoet. (2 Thessalonicenzen 2:3-4) 

Deze ‘mens van de wetteloosheid’ die Paulus beschrijft, zal de aardse tempel 

binnengaan, zagen we in hoofdstuk 11. 

De antichrist is niet een (gewoon) extreem zondig mens, iemand die zichzelf aan de 

duivel heeft overgeleverd. Hij is de duivel zelf, gekomen in het vlees. Waar God in 

Christus, mens is geworden, is de duivel dat in de antichrist.  

Hiervoor zagen we hoe de twee getuigen die voor God staan, in menselijke gedaante, 

actief zijn om de Joden naar Israël te brengen. De antichrist zal alles op alles zetten om 

dit te verhinderen. Om dat te doen zal hij gebruik maken van zijn eigen geest die ‘voor 

zijn troon zal staan’.   
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Dit alles toont aan dat de grote Verdrukking kan worden gezien als de tijd waarin de 

strijd tussen God en de duivel, op aarde tot zijn climax komt en waarin de macht van de 

duivel als deze op zijn hoogtepunt zal zijn, zal worden verbroken.  

Het zal de tijd zijn waarin God zal afrekenen met de machten van de wereld die Zijn 

volk Israël hebben onderdrukt, om daarna Zijn volk tot volle glorie te laten komen. De 

Verdrukking die daaraan vooraf gaat, zal echter behalve een gruwelijke tijd, ook een tijd 

zijn waarin zeer velen tot het geloof in God zullen komen. We zagen in hoofdstuk 7 dat 

het aantal  mensen dat gered zal worden een massa zal vormen die zo groot is dat 

niemand ze kan tellen. 

Zeven koppen  
We zullen nu iets nauwkeuriger naar de koppen en horens gaan kijken. Al die zeven 

koppen zijn zeven koningen, dat blijkt uit wat de engel hierover zei in hoofdstuk 17:   

9Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop 

de vrouw zit. 10Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is 

nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 11En het beest 

dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.  

12En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet 

hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen 

ontvangen. 13Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest 

overdragen. (Openbaring 17:9-13) 

Als we beginnen met de zeven koppen is de vraag: Welke zeven rijken zijn dit?  

Vijf ervan zijn al gevallen zegt de tekst en één is er, op het moment dat Johannes de 

Openbaring krijgt, nog steeds. Deze vijf koningen zouden dus het makkelijkst te vinden 

moeten zijn.  

Vier van deze koningen zijn te vinden in de droom van Nebukadnezar over een beeld 

met een gouden hoofd, zilveren schouders, koperen heupen en ijzeren benen. Deze 

metalen zijn symbolen voor vier koningen. Deze vier koningen zijn ook 

vertegenwoordigd in dit beest: 

31U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan 

uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend.  

32Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, 

zijn buik en zijn dijen van brons, 33zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, 

gedeeltelijk van leem. 34Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen 

werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde 

die. 35Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk 

verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er 

geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot 

een grote berg en vulde de hele aarde.  
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36Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning 

vertellen: 37U, o koning, bent een koning der koningen, (…) U bent dat gouden hoofd. 
39Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een 

ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde. 40En het 

vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist 

zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles.  

41Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en 

gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets 

hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig 

leem. 42En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat 

koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. 43Dat u gezien hebt ijzer 

vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze 

zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.  

44In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen 

opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op 

een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en 

tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.  

45Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd 

afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft 

de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan 

betrouwbaar. (Daniël 2:31-45) 

Nebukadnezar wordt duidelijk gemaakt dat de verschillende materialen van het beeld 

vier verschillende, achtereenvolgende koninkrijken voorstellen die – net als dit beest uit 

de zee met zijn koppen en horens - tegelijkertijd, in de eindtijd, te gronde zullen gaan. 

Ook al zijn het dus verschillende koninkrijken die na elkaar komen, ze blijken één te 

zijn in het beeld en dat beeld zal (net als dit beest in de Openbaring) in de eindtijd worden 

vernietigd, waarna Gods koninkrijk zal worden gevestigd.  

Vier koninkrijken die worden beschreven in dit beeld uit de droom van Nebukadnezar, 

moeten dus terug te vinden zijn in vier van de zeven koppen van het beest.  

Het enige koninkrijk dat Daniël bij de uitleg van de droom, zelf duidt, is het gouden 

hoofd: ‘U (Nebukadnezar) bent dat hoofd’, zegt Daniël. Het gouden hoofd is dus Babel. Na 

Babel zal een zilveren koninkrijk opkomen, dat lager is dan Babel. Dan komt een 

koperen-bronzen koninkrijk dat over de aarde zal heersen. Tot slot komt een vierde rijk 

dat van ijzer is. Dit ijzeren rijk zal zich mengen met iets anders, wat van leem is.  

De rijken die op het gouden hoofd volgen, werden Daniël jaren later geopenbaard, 

tijdens de regering van de opvolger van Nebukadnezar, Belsassar: 

1In het derde jaar van de regering van koning Belsazar verscheen mij een visioen, te 

weten aan mij, Daniël, (…).  

3Ik sloeg mijn ogen op, en ik zag, en zie, er stond een ram voor het kanaal. Hij had twee 

horens. Die twee horens waren hoog, maar de ene was hoger dan de andere, en de 
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hoogste kwam het laatst tevoorschijn. 4Ik zag dat de ram met de horens naar het westen 

stootte, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem 

standhouden, en er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij deed naar eigen 

goeddunken en maakte zich groot.  

5Ík bleef opletten - en zie, er kwam een geitenbok aan, vanuit het westen, over heel het 

aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een 

opvallende horen. 6Hij kwam tot bij de ram met de twee horens, die ik had zien staan 

voor het kanaal, en schoot met zijn grimmige kracht op hem af.  

7Ik zag hoe hij, vlak bij de ram gekomen, zich tegen hem verbitterde, de ram een stoot 

gaf en zijn beide horens brak. In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. 

De bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem, en er was niemand die de ram uit 

zijn macht kon redden. 8De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij 

machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier 

opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. (Daniël 8: 1-8) 

Over deze ram en geitenbok zegt de engel die het visioen geeft: 

20De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en 
Perzië. 21En de harige geitenbok is de koning van Griekenland, en de grote hoorn die 

tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. 22En dat die afbrak en er vier voor in de 

plaats kwamen: vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht 

ervan. (Daniël 8:20-22) 

Het rijk dat het gouden hoofd in de droom van Nebukadnezar opvolgt, is dus het rijk 

van de Meden en Perzen. Zij zijn de zilveren borst en armen. De Grieken (de geitenbok) 

zijn in het beeld de bronzen buik en dijen. De engel gaat verder. Na dit rijk van de 

Grieken zal nog een rijk komen: 

23Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben 

volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. 24Zijn 

kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij 

verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde 

richten, ook het heilige volk. 25Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand 

doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te 

gronde richten. Ja, tegen de Vorst er vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand 

zal hij gebroken worden. (Daniël 8:20-25) 

Dit vierde rijk van de meedogenloze koning wordt niet bij name genoemd. In het beeld 

uit de droom van Nebukadnezar moet het het rijk zijn dat wordt weergegeven in de 

twee voeten die samen uitlopen in tien tenen. Er is geen ander rijk gekomen tussen dat 

van de Grieken en dat van de Romeinen. Het als vierde beschreven rijk zal daarom het 

Romeinse Rijk moeten zijn of in elk geval het Romeinse Rijk moeten bevatten.  
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Toch is dat niet de enige conclusie die hieruit te trekken valt. Het vierde dier is een heel 

ander en ook een veel complexer dier dan de voorgaande, zo zagen we al. Het dier is 

niet één koninkrijk of één machtsblok. Het koninkrijk omvat zelfs de eerder genoemde 

drie (Babel, Meden en Perzen en Griekenland) rijken. Het vierde dier beschrijft een heel 

andere soort politieke macht dan de drie die daarvoor worden beschreven. Daniël (9:24-

27) beschrijft dat tijdens dit vierde rijk Christus zou worden geboren en gekruisigd, 

Jeruzalem en de tempel zou worden verwoest en dat dit rijk er zelfs de oorzaak van was, 

dat Israël als natie zou ophouden te bestaan. Dit rijk verdween vervolgens zelf in de 

geschiedenis, maar zal er, tijdens de Verdrukking en als Jezus op aarde terugkomt, toch 

weer zijn. Er is dus nogal wat te zeggen over dit vierde rijk.  

 

Dit alles wijst er dus op dat dit vierde beest de ‘container’ van de voorgaande en 

toekomende koninkrijken is. Het beest bevat het gouden hoofd, de zilveren borst, de 

bronzen dijen, de ijzeren benen en de met leem vermengde voeten. De vernietiging van 

dit beest hier in de Openbaring en de vernietiging van het beeld in de droom van 

Nebukadnezar verwijzen dus naar hetzelfde moment. Al die delen/rijken zullen worden 

vermorzeld door de steen ‘die zonder toedoen van mensenhanden loskomt’ (Daniël 2:34). 

Die steen is Christus.  

Daniël heeft het over vier koningen. Dit beest heeft het over zeven. Welke koninkrijken 

missen we dan nog? 

De zeven koppen zijn 

Er zijn veel meer koninkrijken op aarde geweest dan deze vier. Wat deze vier en later 

zeven koninkrijken gemeenschappelijk hebben, is dat ze – zoals genoemd – over Gods 

volk hebben geheerst. Hoe komt het dat Nebukadnezar en Daniël vier koninkrijken 

zien, terwijl hier wordt gesproken over zeven of zelfs acht koppen-koningen?  

De droom van Nebukadnezar ging over de toekomst, gezien vanaf het moment waarop 

hij deze kreeg. Dit was de zesde eeuw voor Christus. Op dat moment waren al twee 

wereldrijken voorbij. De opeenvolgende koningen die over Gods volk hebben geheerst 

en waar het hier om gaat, zijn: 

 

1. Egypte, het eerste koninkrijk. Egypte was het land dat Israël als slaven heeft 

onderdrukt (Exodus 12:40). 

2. Assur of Assyrië, het tweede koninkrijk. Assyrië heeft het Tienstammenrijk van 

Israël in ballingschap weggevoerd (2 Koningen 15:29).  

3. Babel, het derde koninkrijk. Babel heeft het Tweestammenrijk van Israël in 

ballingschap weggevoerd (2 Koningen 25). Dit is het gouden hoofd in het beeld van 

de droom van Nebukadnezar. 

4.   De Meden en Perzen, het vierde koninkrijk. Dit rijk veroverde het Babylonische 

Rijk en nam daarmee ook de heerschappij over Israël over. In de droom van 

Nebukadnezar zijn het de borst en armen van zilver. Onder een koning van de 
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Meden en Perzen is een deel van de Israëlieten weer teruggekeerd naar hun land 

(2 Kronieken 36:22-23). 

5. Het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, het vijfde koninkrijk.. 

Dit rijk heeft de Meden en Perzen overwonnen en werd tot een wereldrijk waar 

Israël ook deel van uitmaakte. Het viel na de dood van Alexander de Grote in vier 

koninkrijken uiteen. Bekend is de strijd van de Makkabeeën tegen het Syrische 

deel hiervan. Dit is het koperen deel van het beeld in de droom van 

Nebukadnezar. 

6. Het zesde koninkrijk, Het Romeinse Rijk dat het Grieks-Macedonische Rijk op 

zijn beurt weer overwon en ook over Israël heerste. De Openbaring werd 

ontvangen in de dagen van dit rijk. Dit zijn de ijzeren benen van het beeld.  

7 Het zevende koninkrijk. Het herstelde Romeinse Rijk in de toekomst dat nog niet 

is gekomen (Openbaring 17:10). 

 

De koning die er (in de dagen van Johannes) nog was, is het zesde rijk. In Daniël wordt erop 

gewezen dat het rijk dat op het Griekse wereldrijk volgt, zal blijven bestaan tot God het 

Zelf zal vernietigen in de eindtijd (Daniël 7:23, 8:20-26). Dit zesde rijk is echter niet alleen 

een beeld van Rome. Het Romeinse Rijk zal herstellen in de zevende kop en overgaan in 

de achtste.  

Zo blijkt hoe die zeven koninkrijken zich hebben verzameld in het beest uit de zee.  

 

Dat ook Assur, die niet in het beeld van Nebukadnezar wordt genoemd, bij dit beest uit 

de zee hoort blijkt uit Jesaja. De profetie die daar staat beschrijft: 

8En Assur zal vallen door het zwaard van wie geen man is, en het zwaard van wie geen 

mens is, zal het verslinden; het zal voor het zwaard vlieden en zijn jongelingen zullen 

tot herendienst vervallen. (Jesaja 31:8) 

Van Assyrië (Assur) in de Oudheid is bekend dat het rijk ten onder is gegaan door een 

gemeenschappelijke aanval van de Meden en Babyloniërs. Blijkens deze profetie heeft 

God ook een ander oordeel voor ogen waarbij het land zal worden verslagen in Israël.  

Assur zal ooit op een bovennatuurlijke manier worden verslagen: door ‘een zwaard dat 

niet van een mens is’. God zegt elders door de profeet dat Hij Assur op de bergen van 

Israël zal verbreken.  

25Ik ga Assur in mijn land verbreken en het op mijn bergen vertreden; dan zal zijn juk 

van hen worden weggenomen en weggenomen de last van hun schouder. (Jesaja 14:25) 

Assur was, net als de andere koningen een ‘juk’ voor Israël en God zal die wegnemen. 

Hij zal het land verbreken op de bergen van Israël.  

Wat opvalt is dat Assur ooit door Alexander de Grote is verslagen en daar had Israël 

niets mee te maken. Dit verslaan van Assur waar Jesaja het over heeft, verwijst dus naar 

een ander (later) moment als deze koning zal worden verslagen in het dal van 

Armageddon.   
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Het ‘zwaard’ waarover Jesaja spreekt is de ‘steen’ waarvan Nebukadnezar droomde. Die 

steen is Christus: Hij zal alle koningen die Israël hebben verdrukt zal vernietigen. Assur 

zal, als één van deze koningen door Jezus, bij Zijn komst, worden vernietigd.  

Hoe kunnen niet meer bestaande koninkrijken worden vernietigd? 

Hoe kunnen rijken die in een ver verleden ten onder zijn gegaan, tegelijk in de grote 

Verdrukking door God worden vernietigd? Hoe kan het dat al die koninkrijken zijn 

verzameld in het beeld van Nebukadnezar en in het beest uit de zee?  

Koninkrijken hebben niet alleen een territoriale en politieke, maar ook een geestelijke 

dimensie. Daniël beschrijft dat als hij een visioen krijgt van een engel, die dan zegt: 

12Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op 

toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw 

God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. 13De vorst 

van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, 

een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de 

koningen van Perzië. (…). 

De engel deelt Daniël zijn boodschap mee, waarna hij weer vertrekt met de woorden:  

 20Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken 

ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. (Daniël 10:12-20) 

Dit is een opmerkelijke tekst, waarin de engel terloops een opmerking lijkt te maken 

tegen Daniël, om zich te verontschuldigen dat hij zo laat is. Toch geeft juist die 

opmerking informatie over de geestelijke wereld, die kan helpen om het beest met zijn 

koppen te begrijpen. Het is duidelijk dat de engel het niet heeft over de aardse vorsten 

van de Perzen en van Griekenland. Dezen zouden geen partij zijn voor een engel. Geen 

aardse koning of aards leger zal het kunnen – of zelfs durven – opnemen tegen een engel 

van God.  

De vorsten waar de engel het over heeft, zijn sterke engelen van satan, die grote macht 

hebben in de koninkrijken waar ze naar genoemd zijn. Deze engelenvorsten stonden 

onder de heerschappij van de duivel, die nu is gekomen in het beest uit de zee. Hij is 

met het verdwijnen van deze rijken niet verdwenen. De Bijbel leert dat geestelijke 

machten de aarde beïnvloeden. Hierover zegt Paulus: 

11Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de 

listige verleidingen van de duivel. 12Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de 

duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse 
gewesten. (Efeze 6:11-12) 

Paulus spreekt over overheden en wereldbeheersers.  

De tekst in de Openbaring wijst naar het moment dat de duivel als mens zal optreden 

om zelf de regie te nemen. Hij zal, uit het zevende rijk, het achtste stichten. De geest 
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van de antichrist is de achtste engel, die uit de afgrond opstijgt. Hij is ‘uit de zeven’ en 

gaat ten verderve (17:11).  

Op deze manier rekent God in één keer af met alle demonische verdrukkers van Zijn 

volk. Dit is het moment waarop de Messias de slang uit Genesis 3 de kop volkomen zal 

vermorzelen. 

In het beest zullen dus al de koningen, al de geestelijke en politieke vijanden van Israël 

uit het verleden tot stof vergaan en door de wind worden meegenomen. Maar niet 

alleen de geestelijke en politieke vijanden uit het verleden zullen dit lot ondergaan: ook 

de huidige (de tien horens) zullen worden vernietigd. 

De tien horens 
Behalve de zeven koppen zijn er de tien horens. 

12En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet 

hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen 

ontvangen. 13Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest 

overdragen. 

Waar de zes koppen over het verleden spreken, spreken de tien horens over de 

toekomst. De zes koningen (koppen) zijn na elkaar gekomen. De zevende kop en de tien 

koningen (horens) zijn tien verschillende koningen die tegelijkertijd bestaan. Daniël zegt 

hierover: 

7Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, 

gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en 

de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest 

waren. En het had tien horens. (Daniël 7:7) 

De tien horens zijn tien koningen die het zevende rijk (kop) vormen.  

De tien diademen 
Het beest en de draak hebben evenveel koppen en horens. Er is evenwel verschil in het 

aantal diademen. De draak draagt er zeven op zijn koppen (dit waren de zeven koningen van 

de zeven koppen). Het beest draagt er tien op zijn horens. Dit aantal diademen (kronen) 

toont het aantal koninkrijken welke in de Verdrukking hun macht aan de antichrist 

zullen geven. De zeven rijken (kronen-tronen) van de draak zijn voorbij. De tien horens 

van de antichrist zullen nog komen.  

Het beest zal, als vleesgeworden draak, tijdens de Verdrukking Israël proberen te 

vernietigen. Zijn basis dan is het toekomstige zevende rijk met de tien horens (koningen), 

dat nog moet nog komen. 

12En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet 
hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen 
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ontvangen. 13Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest 

overdragen. (Openbaring 17:12-13) 

Het laatste rijk dat wordt beschreven door Daniël, was het beest met zeven koppen en 

tien horens. Dit rijk heeft als laatste over Israël geheerst, toen dat land in het jaar 70 en 

later in het jaar 134 werd verwoest. Welke de tien horens zullen zijn, was toen nog niet 

bekend. 

Na de ondergang van Israël hebben de Joden wel veel te lijden gehad van antisemitisme 

en vervolgingen, maar er is nooit meer een rijk geweest dat Israël als land heeft 

verdrukt. Dit kon ook niet, omdat Israël als zodanig niet meer bestond. Na het 

verdwijnen van Israël als volk verdween in 476 ook het Romeinse Rijk (de zesde kop).  

Zowel Rome (het vierde beest-zesde kop) als Israël zouden zich in de eindtijd herstellen. 

Nadat Israël zich vanaf 1948 als natie heeft hersteld, is het niet meer ingenomen door 

een ander land. Dat zal ook niet gebeuren tot het moment dat de twee getuigen zullen 

worden verslagen als het beest zich hersteld in de zevende kop van het vierde beest, 

zoals beschreven in hoofdstuk 11.  

Waar was het beest al die eeuwen? 
Het vierde dier dat Daniël zag, wordt gemakkelijk verkeerd begrepen. In zekere zin was 

het met de ondergang van Rome (zesde kop) verdwenen. Toch leefde het ongemerkt ook 

verder. 

Rome was als onderdeel van het vierde dier de zesde kop. Het westelijke deel van het 

Romeinse Rijk is in de vijfde eeuw ten onder gegaan en het oostelijke deel 

(Constantinopel) in de zestiende eeuw. Deze kop is er dus niet meer. Dit is iets wat enige 

aandacht behoeft want Rome is in zekere zin nooit helemaal weggeweest. Eén aspect is, 

dat vrijwel tegelijk  met de val van Constantinopel (1463), in West Europa de 

Renaissance (wedergeboorte van de Oudheid) begon. Rome maakte, na haar val in het 

Oosten, een doorstart in het Westen. Een ander aspect is, dat Rome doorleefde in de 

Roomse kerk. In de droom van Nebukadnezar wordt beschreven dat de voeten van het 

beeld gemaakt zijn van ijzer vermengd met leem. Hierover zegt de engel tegen Daniël: 

40En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist 

alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk 

alles. 41Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker 

en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets 

hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig 

leem. 42En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat 

koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. 43Dat u gezien hebt ijzer 

vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze 

zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. (Daniël 2:40-

43) 



413 

 

Modderig leem is (vruchtbare) aarde. Alle andere materialen van het beeld zijn wel mooi, 

maar niets ervan kan vruchten voortbrengen. Een deel van de voeten wel. Jezus vertelt 

met het oog op de aarde de gelijkenis van het zaad. Veel ervan verdort, maar een deel 

valt in goede aarde. 

15En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een 

oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen. (Lukas 8:15) 

Dit modderige leem van de voeten is de kerk. In de dagen van Pergamus verbond de 

kerk zich, door de bemoeienis van Constantijn, met het Romeinse Rijk. Dat was het 

moment waarop het leem en het ijzer samenkwamen. De materialen hechtten niet goed 

aan elkaar, maar bleven wel beide bestaan. Na de val van het Romeinse Rijk bleef de 

Roomse kerk, met haar paleis in Rome, heerschappij uitoefenen over de Joden en de 

volken. Zij was een onderdeel van de voeten van het beeld. De kerk zal dat blijven doen, 

totdat het beeld van de droom van Nebukadnezar zich in de eindtijd weer herstelt en 

met wie zij dan weer een relatie zal aangaan (Openbaring 17:3-4).  

De achtste kop met acht horens 
Het beest verenigt de koninkrijken uit het verleden met het in de toekomst te herstellen 

zevende rijk koninkrijk (Rome). Uit dit zevende rijk ontstaat een achtste, zo wordt 

meegedeeld. Het zevende rijk ontvangt zijn kracht uit tien koningen. Drie van deze tien 

zullen plaats maken voor één nieuw. En die zevende kop zal uitgroeien tot het achtste 

rijk.  

9Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop 

de vrouw zit. 10Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is 

nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 11En het beest 
dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 
(Openbaring 17:9-11) 

Het beest is dus het achtste dat voortkomt uit de zeven vorige koninkrijken (Egypte, 

Assur, Babel, Meden en Perzen, Griekenland, Rome en het herstelde Rome). Over het herstelde 

zevende rijk, dat uit tien koningen bestond, schrijft Daniël: 

8Terwijl ik op de (tien) horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen rees daartussen 

op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren 

ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. (Daniël 7:8) 

Dit beest had dus eerst tien horens, maar een elfde horen komt in de plaats van drie 

oude. Dat is dus de achtste horen geworden, na het uitrukken van de drie andere 

horens. Zo is hij ook de achtste kop van het vierde beest. 
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Is het beest in onze dagen te herkennen? 

Een van de vragen rond de antichrist en de eindtijd is de vraag hoe we dit beest nu 

kunnen herkennen in de ontwikkelingen tot die tijd. Dat Israël zich heeft hersteld, is 

geografisch en politiek te zien, maar waar is het beest of wat is zijn bakermat? Uit welk 

land of welke federatie zal hij voortkomen? Welke landen zijn de tien koningen, die 

zich aan hem zullen onderwerpen?  

Onder hen die de profetieën met betrekking tot de eindtijd bestudeerden, was ooit het 

idee vrij algemeen dat deze koningen de (toen nog) tien lidstaten van de EEG zouden zijn. 

De staten van Europa zouden dan het herstelde Romeinse Rijk zijn. Het probleem 

hierbij is dat de antichrist een eigen leger heeft. Dat heeft de Europese Gemeenschap 

niet. De Europese Gemeenschap heeft ook geen president zoals Rusland of Amerika, die 

zich zou kunnen ontwikkelen tot de antichrist. De meeste landen van Europa hebben 

zelf wel legers en een groot aantal zijn lid van de NAVO. Maar dat de NAVO zich zal 

ontwikkelen tot een zelfstandige politieke grootmacht is niet waarschijnlijk. 

Wat is hier dan wel over te zeggen? Over de horens zegt de profetie: 

12En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet 

hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen 

ontvangen. 13Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest 

overdragen. (Openbaring 17:12-13) 

Deze koningen zijn individuele landen. Toen Johannes leefde, hadden ze nog geen 

koningschap ontvangen. De meeste van deze landen zullen toen ook nog niet hebben 

bestaan. De tien horens zijn waarschijnlijk veel jongere koninkrijken dan de zeven 

koppen. Mogelijk zullen zij onder leiding van één land, waarvan de antichrist de 

president is, optreden. Dit hoeft geen nu al bestaand verbond te zijn.  

De reden waarom het zo onduidelijk is om te zeggen waar de bakermat van de zevende 

kop ligt, is dat die zevende kop nu nog niet is hersteld. Pas tijdens de grote Verdrukking 

zal dit gebeuren. Het rijk, dat begint als de tien koningen gaan samenwerken, zal van 

heel korte duur zijn. De profetie zegt dat het maar ‘één uur’ met het beest zal regeren. 

Dat is dus nog korter dan ‘een dag’, wat symbolisch voor een jaar zou kunnen staan. Na 

dit ene uur bestaat het zevende rijk niet eens meer. Het zal zich dan ontwikkeld hebben 

tot het achtste rijk.  

 

Het zevende en achtste rijk zijn de basis voor de antichrist. Deze rijken zullen pas echt 

herkenbaar zijn als aan de ruiter op het witte paard, bij het verbreken van het eerste 

zegel, een boog wordt gegeven. Pas dan zal de antichrist de macht naar zich toe kunnen 

trekken.  

 

De basis voor zijn rijk zal dan de federatie van die tien landen zijn. Het is goed mogelijk 

dat de antichrist uit één van de landen van Europa komt. De Europese Gemeenschap is 

geen garantie dat de lidmaten niet opnieuw in conflict komen, zoals eerder. Denk maar 

aan wat er gebeurde op de Balkan, toen Joegoslavië in de negentiger jaren van de vorige 
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eeuw als federatie uiteenviel. Bij het klinken van de tweede bazuin was er een berg die 

in de zee viel. Het is zeer wel mogelijk dat de eerste vier bazuinen samen beschrijven 

hoe de Europese Gemeenschap in een chaos uit elkaar valt. Vast staat dat de witte ruiter 

(de antichrist) in die tijd een boog wordt gegeven en eropuit trekt om te overwinnen. Hij 

zal dan de macht naar zich toe trekken en zo het beest weer tot aanschijn wekken met 

zijn zevende kop. Ook daarom is het waarschijnlijk dat het om Europa gaat en niet om 

Amerika of Rusland. Al de rijken van het beest lagen in deze regio op de aarde. Maar dat 

de bakermat van het beest nu nog niet kan worden gezien, is dus niet vreemd. 

Een ten dode gewonde kop geneest 
In vers 3 is te lezen hoe één van de zeven koppen (koningen) van het beest dodelijk 

gewond is en geneest.  

3En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd 

genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. (Openbaring 13:3) 

Dit tot leven komen van één van die koppen maakt zo’n indruk dat iedereen deze leider 

met verbazing achterna gaat. De kop die tot leven komt, is niet een willekeurige kop. 

Zes koppen zijn koninkrijken die voorbij zijn. De kop die gedood is en tot leven komt, is 

de zevende. Dit is het koninkrijk van de antichrist. Het kan betekenen dat de antichrist 

een aanslag overleeft. Dit lijkt ook te worden bevestigd door iets wat verderop staat. De 

antichrist heeft een profeet en deze… 

14… misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven 

zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, 

dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer 

levend werd. (Openbaring 13:14) 

Wat lastig is in dit geval, is dat die kop zowel het koninkrijk als de koning kan zijn.  

Hier kan het gaan om een beschrijving dat de wereld verbaasd is omdat het dood 

gewaande Romeinse Rijk weer tot leven komt. Het kan ook zijn dat het beest (de 

antichrist) zelf de wond van het zwaard had. Het kan zijn dat de antichrist na een aanslag 

is doodverklaard en toch weer levend is geworden. Er kleeft echter een nadeel aan deze 

laatste verklaring. De duivel heeft geen leven in zichzelf. Hij kan wel indrukwekkende 

wondertekenen doen, maar hij kan onmogelijk de antichrist, als hij echt dood is gegaan, 

weer tot leven wekken. 

Wellicht moet daarom de verklaring toch gezocht worden in het rijk van de antichrist. 

Dit past ook bij het beeld van de achtste kop van het beest. Het rijk van de antichrist is 

gebaseerd op tien koningen. Dit is de tijd waarin de antichrist als de witte vredevorst 

opkomt en de aarde aan zich onderwerpt. Dan zal er iets gebeuren waarbij de zevende 

kop de achtste wordt. Er komt een moment dat de antichrist de tien koningen aan zich 

onderwerpt en deze hun regering van ‘een uur’ kwijt raken, en het achtste koninkrijk 

van het beest wordt geboren.  
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Het is een moment dat het rijk van de tien koningen, met aan het hoofd de antichrist, 

als zevende kop-rijk ten onder gaat. De Openbaring zegt niet wat ten grondslag ligt aan 

de dood van de zevende kop. Wel dat dit zal gebeuren. Het zal waarschijnlijk gebeuren 

rond de strijd tegen de twee getuigen. Het lukt de antichrist uiteindelijk om iedereen 

aan zich te onderwerpen. Dit lijkt ook te worden bevestigd door de woorden van ‘de 

velen’ die zeggen: 

4Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? (Openbaring 13:4) 

Het beest lijkt onoverwinnelijk en zal zijn macht gebruiken om de draak te 

verheerlijken.  

4En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. (Openbaring 13:4) 

Hoe dit alles zich zal ontwikkelen rondom de overgang van de zevende naar de achtste 

‘kop’ is vanuit ons perspectief, vóór de Verdrukking, moeilijk te zeggen. Voor de 

mensen die dan leven en op de hoogte zijn van deze profetieën en deze verklaringen, zal 

het echter wel duidelijk zijn wie de antichrist is en welke de tien koningen zijn die zich 

rondom hem begeven. Ik houd het erop dat de antichrist zich uit het zevende tot het 

achtste rijk zal ontwikkelen als hij zich in de tempel heeft laten aanbidden in de eerste 

helft van de Verdrukking. 

Tweeënveertig maanden lang spotternij 
Als de antichrist zich heeft hersteld in de achtste kop, zal hij pochend rondgaan.  

5En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en 

het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. (Openbaring 13:5) 

Weer worden deze tweeënveertig maanden genoemd. Deze tijd kwam ook aan de orde 

bij de bespreking van de twee getuigen, waar stond (Openbaring 11:2) dat het de heidenen 

gegeven is tweeënveertig maanden lang Jeruzalem te vertreden. Het godslasterlijk 

spreken vindt plaats in dezelfde periode dat de heidenen in Jeruzalem de tempel 

vertreden. Maar voordat de antichrist dit kan doen, moet hij eerst de heiligen over-

winnen.  

Oorlog tegen de heiligen 

Net als in Openbaring 11 wordt hier beschreven hoe de antichrist oorlog voert tegen de 

heiligen. Deze heiligen zijn de twee getuigen: de honderdvierenveertigduizend, die de 

aarde over gingen om te profeteren en de Joden terug te brengen naar hun thuisland. 

Als de antichrist hen heeft overwonnen, aanbidden de mensen hem. Het zal echter 

maar van korte duur zijn. Zijn despotische optreden maken hem gehaat en zijn 

doorzichtige goddelijke aspiraties openen velen de ogen. Zijn reactie zal verwoestend 

zijn. Iedereen moet hem aanbidden. Wie dat niet doet zal het met zijn leven moeten 

bekopen.  



417 

 

 

De tekst eindigt met de uitspraak dat ‘wie oren heeft’ gewaarschuwd is. (Openbaring 13:9) 

Het tweede teken: het beest uit de aarde (vers 11 – 18) 

De beschrijving van dit beest is ook bijzonder. De tekst zou vooral de huidige generatie 

moeten aanspreken omdat er wordt gesproken over betalen met een getal. 

11En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van 

het Lam, maar het sprak als de draak.  

12En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de 

aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond 

genezen was.  

13En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de 

aarde, voor de ogen van de mensen.  

14En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het 

gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.  

En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het 

beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.  

15En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat 

het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het 

beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.  

16En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven 

een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17en het maakt dat 

niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van 

het beest of het getal van zijn naam.  

18Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want 

het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig 

Het beest uit de aarde  

11En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van 

het Lam, maar het sprak als de draak.  

Zoals de twee getuigen de wederkomst van Jezus profeteerden, en zoals Johannes de 

Doper Jezus’ eerste komst op aarde aankondigde, zo heeft de antichrist ook een profeet. 

Johannes ziet hem met zijn horens, die lijken op het Lam: Jezus. Maar hij spreekt als de 

draak: satan.  

De uitdrukking ‘de aarde’ kwam al voor in Openbaring 12, waar de aarde zich opende 

om de stroom water die de draak uit zijn bek achter de vrouw aanwierp, te verzwelgen. 
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Daar bleek dat met ‘de aarde’ onder meer een (dan voormalig) islamitisch land bedoeld 

kan zijn. Dat het hier beschreven beest niet uit de zee, maar uit de aarde komt, lijkt te 

betekenen dat hij niet uit de volken voortkomt. Vaak wordt er daarom van uitgegaan 

dat de aanduiding aarde hier verwijst naar Israël. Als dit zo is, zou het zijn positie als 

profeet voor de antichrist extra sterk maken. Hij zou ook een belangrijk kerkelijk leider 

(van een niet opgenomen deel van de kerk) kunnen zijn. Als bijvoorbeeld iemand als de paus 

zou stellen dat het beest uit de zee werkelijk de wedergekomen Christus is, dan zou dat 

de antichrist natuurlijk zeer goed uitkomen. Dat de paus het niet altijd zo scherp ziet, 

bleek al bij de brief aan Laodicea, waar we noemden dat hij het verschil niet lijkt te 

kennen tussen Allah en Jahweh.  

 

Dat ‘de aarde’ op Israël of de kerk slaat, hoeft niet. Ook van de vier dieren die Daniël zag 

(leeuw, beer, luipaard en het dier met tien horens), werd gezegd: 

17Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen 

opstaan. (Daniël 7:9-17) 

Deze vier dieren, zo is intussen duidelijk, werden hierboven beschreven als een kop van 

het beest dat uit de zee komt.  

 

Er zijn een aantal opties wat ‘de aarde’ hier kan betekenen. Het beest zal vooral aan zijn 

werken kunnen worden herkend. 

De zee – de aarde 
Als er wordt gesproken over een beest ‘uit de zee’ of ‘uit de aarde’, dan betekent dat niet 

automatisch dat de volken die geen kans ongebruikt laten om Israël en elkaar het leven zuur  

te maken, zeer slecht zijn. Bij ‘de zee’ valt te denken aan gebrek aan stabiliteit. Jezus zegt dat 

iemand wijs is, als hij zijn huis bouwt op een rots. Hij Zelf is die rots. Volken die niet op 

Hem gebaseerd zijn, ‘stromen’ daarom de ene keer naar links en de andere keer naar rechts. 

De ene keer zijn ze democratisch en de andere keer totalitair. Dan is de meerderheid van het 

volk links en daarna rechts, dan is de meerderheid christelijk en een eeuw later helemaal 

niet. Israël is op dit moment niet veel anders dan de Westerse landen, maar volgens zijn 

geestelijke roeping (waar de profetie van uitgaat) zal het wel het volk worden waar God centraal zal 

staan.  

Grote tekenen  

12En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de 

aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond 

genezen was. 13En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat 

neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.  

De situatie die is ontstaan vraagt om krachtige maatregelen van de antichrist. Het rijk 

van de zevende kop is ten onder gegaan. Hij mag zichzelf hebben hersteld in de achtste, 
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maar de hele wereld is getuige geweest van wat er plaatsvond in Jeruzalem. Hij had de 

twee getuigen gedood en was de tempel binnengegaan om zijn goddelijkheid te 

bewijzen, maar de aardbeving die toen plaatvond, en de hemelvaart van de 

honderdvierenveertigduizend hebben zijn gezag ondermijnd. Massa’s mensen hebben 

zich, met heel Israël, bekeerd tot God.  

 

Tegenover de overtuigende tekenen van de twee getuigen komt de antichrist nu met 

krachtige middelen om de mensen in verwarring te brengen.  

Deze situatie doet denken aan die van Mozes en Aäron aan het hof van de farao. Toen 

Aäron als teken van zijn goddelijk gezag zijn staf voor de farao op de grond wierp en 

deze in een slang veranderde, deden de wijzen aan het hof dat ook. En toen Mozes om 

diezelfde reden later het water van de Nijl in bloed veranderde, deden dezelfde wijzen 

dat ook (Exodus 6:10-22). Evenzo probeert de antichrist, middels zijn profeet, de mensen 

te misleiden door de krachten van de twee getuigen te imiteren. Hij doet grote tekenen 

en laat zelfs voor de ogen van de mensen vuur uit de hemel neerdalen op aarde. Hij 

maakt een beeld van de antichrist dat iedereen moet aanbidden. Hij weet het zelfs voor 

elkaar te krijgen dat het lijkt alsof dit beeld spreekt. Het laten spreken van een beeld is 

in onze tijd niet indrukwekkend. Mogelijk zal de indruk worden gewekt dat het beeld 

leeft en dat de valse profeet dus leven gemaakt heeft. Er wordt tegenwoordig hard 

gewerkt aan het synthetisch bouwen van cellen. Wetenschappers claimen zelfs 

binnenkort leven te kunnen maken.  

 

De profeet van de antichrist gaat verder in zijn poging om de twee getuigen te imiteren. 

Zoals de lijken van de getuigen weer levend werden, zo maakt hij het afgodsbeeld van 

de antichrist ‘levend’.  

15En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het 

beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. (Openbaring 13:15) 

Hij maakt er veel indruk mee. Iedereen is verplicht om de antichrist en zijn beeld te 

aanbidden. Wie dat niet doet, zal worden gedood. Vluchten is vrijwel zinloos in een 

wereld waar op elke hoek van de straat camera’s hangen en iedereen via satelliet en GPS 

te volgen is. 

Het getal van het beest 

16En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven 

een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17en het maakt dat 

niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van 

het beest of het getal van zijn naam.  

Om mensen die hem helemaal niet meer zien zitten te dwingen hem toch loyaal te zijn, 

zal hij hen vergaand onder druk zetten. Iedereen wordt verplicht een teken aan zijn 
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lichaam te dragen uit solidariteit met hem. Dit teken is aan de rechterhand of aan het 

voorhoofd.  

In Openbaring 7 bleek dat de uitverkorenen Gods zegel op hun voorhoofd kregen. Het 

was een gewoonte voor gelovige Joden om als symbool van hun liefde voor de wet een 

kleine kopie hiervan op hun voorhoofd en op hun hand te binden (Deuteronomium 6:8-9). 

Hiermee lieten ze zien dat ze met heel hun verstand (voorhoofd) en al hun kracht 

(rechterhand) God dienden.  

Als Johannes aan het einde van de Openbaring het nieuw Jeruzalem ziet, ziet hij daar 

hoe de relatie tussen God en de mens is. 

1En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit 

de troon van God en van het Lam kwam. 2In het midden van haar straat en aan de ene 

en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten 

voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom 

zijn tot genezing van de heidenvolken. 3En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En 

de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem 

dienen, 4en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. 
(Openbaring 22:1-4) 

Gods naam zal op de voorhoofden van de mensen zijn. Het zegel van God is Zijn naam. 

Dit teken wordt door de antichrist gekopieerd en tot een teken van toewijding aan satan 

gemaakt. Hij verzegelt de mensen met zijn naam. Deze naam komt tot uitdrukking in 

het getal zeshonderdzesenzestig. Iedereen krijgt dit teken op zijn hand of voorhoofd en 

zonder dit teken kan niemand meer iets kopen of verkopen. 

 

Wat in de tijd van Johannes nog niet kon, is nu technisch niet moeilijk meer. Het is nu 

eenvoudig om het hier beschreven betalingssysteem in te voeren. Binnen niet al te lange 

tijd is al het geldverkeer geautomatiseerd met smartcards, chipkaarten en contactloos 

betalen met telefoon of smartwatch. Een onderhuidse chip is een logische volgende stap. 

Op dit moment maakt men al in sommige uitgaansgelegenheden gebruik van een 

zogenaamde low frequency radio chip (LFRC) die onder de huid kan worden 

ingebracht. Huisdieren worden ook al op deze manier ‘gechipt’. Deze chip zal in de 

toekomst toegang kunnen geven tot al je persoonlijke gegevens, je voordeur, je 

bankrekeningen, de centrale computer op je werk, etc.  

Wie het merkteken niet heeft, is overal van uitgesloten, ook van zijn geld. Met als 

gevolg dat hij niets kan kopen of verkopen. 

Zeshonderdzesenzestig  

18Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want 

het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig 

Deze tekst en dit getal horen wellicht tot de bekendste uit de Openbaring: ‘Wie 

verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een 
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mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.’ De tekst heeft velen voor raadsels gesteld. 

Het lijkt een berekening. Maar waarom is het zo moeilijk om dit te begrijpen? Er staat 

zelfs, vrij vertaald, dat iedereen met verstand dit moet kunnen berekenen.  

 

De zoektocht naar deze naam heeft veel beschuldigingen veroorzaakt. Dit gebeurde 

doordat men de letters van een bepaalde naam omzette in cijfers, die samen het getal 

666 opleverden. De getalswaarde van een letter wordt gevonden door zijn positie in het 

alfabet te berekenen: a is dan één, b is twee, enzovoort. Dat is op zich wel een juiste 

manier om dit vraagstuk aan te pakken, maar zoals we zullen zien kan hier maar één 

reeks van vier letters uit komen. Het is onmogelijk om er de naam van een keizer of 

dictator mee te achterhalen. 

 

Zeshonderdzesenzestig slaat niet op de feitelijke eigennaam van de toekomstige 

antichrist. Het gaat hier om het getal van zijn naam. Er staat ook niet dat dit getal te 

berekenen is aan de hand van de letters van zijn naam. Het te berekenen getal is 

trouwens al gegeven. Wat valt er dan nog te berekenen? Er staat ook niet dat zij die 

verstand hebben de naam van het beest kunnen traceren met het getal 

zeshonderdzesenzestig. Nogmaals, het gaat niet om de naam van het beest, maar om het 

getal van zijn naam.  

 

Het is een opmerkelijke tekst. Er lijkt zoiets te staan als: ‘Wie verstand heeft, berekent 

het getal, want het getal is twee.’ De Bijbel geeft ook nergens een voorbeeld hoe deze 

naam zou moeten worden berekend. Het enige wat erover wordt meegedeeld is dat het 

‘een getal van een mens’ is en dat het zeshonderdzesenzestig is. 

 

Een verklaring die regelmatig wordt gehoord is dat het getal zes het getal van de mens is 

en het getal drie de grootheid van God tot uitdrukking brengt. Drie keer een zes staat 

dan voor de mens die zich voor God uitgeeft. Dat zou dan tot uitdrukking komen als de 

antichrist (zes) zich in de tempel van God laat aanbidden (drie). Deze redenering is niet 

logisch, want het getal is niet drie keer zes (zes, zes, zes) maar zeshonderdzesenzestig.  

Wat is bekend over het getal? 

Er zijn twee teksten in het Oude Testament waar het getal voorkomt: 

 

1. Het gewicht van het goud dat in één jaar tijd voor koning Salomo binnenkwam, 

was zeshonderdzesenzestig talenten. (2 Kronieken 9:13)   

2. Het aantal nakomelingen van Adonikam was zeshonderdzesenzestig. (Ezra 2:13) 

 

Dit levert niet veel concreets op. 

Er zijn een aantal zaken die we uit de Openbaring over dit getal kunnen weten: 
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- Het getal van het beest is het getal van een mens; 

- Het getal is zeshonderdzesenzestig; 

- In Openbaring 15:2 staan ‘de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en 

van het getal van zijn naam’ bij een glazen zee; 

-  Het getal is verwant met zijn naam; 

- Het getal wordt bij mensen op de rechterhand of op het voorhoofd gegeven; 

- Zonder dit getal zal niemand kunnen kopen en verkopen. 

 

Verder zijn er zaken die hiermee in verband gebracht kunnen worden: 

 

- De honderdvierenveertigduizend worden (aan hun voorhoofd) verzegeld met de 

naam van God; 

- In hoofdstuk 14 staan de honderdvierenveertigduizend voor de troon, met de 

naam van Jezus en van de Vader op hun voorhoofden; 

- In Deuteronomium wordt van de Thora gezegd:  

6Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. (…) 8U moet ze als 

een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen 

zijn. (Deuteronomium 6:6-8) 

Mensen mogen zich met Gods Woord verzegelen. De antichrist neemt dit idee over. Het 

teken van de Thora van God dat Joden op hun voorhoofd en hun hand bonden (en nog 

steeds binden), vertegenwoordigt Gods zegel, Zijn naam en Zijn wet. Het getal van het 

beest is zijn zegel en zijn wet. Het zegel dat de mensen op hun hand ontvangen, is als 

een ‘trouwring’ waarmee hun verbondenheid met het beest tot uitdrukking wordt 

gebracht. 

Wie kan het getal berekenen? 

Wat betekent het dat zijn naam zeshonderdzesenzestig is en dat wie verstand heeft het 

getal kan berekenen? Op slechts twee plaatsen in de Openbaring wordt een beroep 

gedaan op het verstand van de lezer. De eerste keer is deze tekst over het getal van het 

beest:  

18Hier is de wijsheid: wie verstand heeft… (Openbaring 13:18)  

En dan wordt gezegd dat het een getal van een mens is (en dat het zeshonderdzesenzestig is). 

De andere keer dat er een beroep op het verstand van de lezer gedaan wordt, is in 

Openbaring 17, waar het over hetzelfde beest gaat:  

7En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis 

vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, (…) 9Hier is het verstand, dat 
wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. 10Ook 

zijn het zeven koningen. (Openbaring 17:7-10) 
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Vervolgens wordt uitgelegd wat de koppen en de horens van het beest betekenen. In 

beide gevallen wordt er dus over getallen gesproken. En in beide gevallen wordt de 

uitleg er direct bij gegeven zonder dat dat echt een bevredigende verklaring is. Maar wat 

deze koppen en horens betekenen, bleek wel te achterhalen te zijn. Is dat ook zo met 

het geheimenis van de naam van het beest? 

 

Het lijkt er niet op dat het hier om een persoonsnaam gaat. Dat zou te simpel zijn. Als 

het wel een naam was, dan zou de antichrist direct zijn naam veranderen om de 

overeenkomst te wissen. Er is iets anders aan de hand. Waarom is het getal 

zeshonderdzesenzestig het getal van een mens?  

Hebreeuwse getallen 

In Israël wordt tegenwoordig, net als vrijwel overal, het decimale stelsel gebruikt. In het 

oude Hebreeuws schreven de Joden hun getallen, net als de Romeinen, met letters. Bij 

Romeinen gold: M=1000, D=500, C=100, L=50, X=10, V=5 en I=1. En een Romein zou 

het getal zeshonderdzesenzestig als volgt schrijven: DCLXVI. In het Hebreeuws had 

elke letter een getalswaarde. Dit waren: 

 

  1 (Alef)  א

  2 (Beet)  ב

  3 (Ĝiemel)  ג

  4 (Dallet)  ד

  5 (Hee)  ה 

  6 (Waw)  ו

  7 (Zajien)  ז

  8 (Chet)  ח

  9 (Tet)  ט

  10 (Jod)  י 

  20 (Kaf)  כ

  30 (Lammed)  ל

  40 (Mem)  מ

  50 (Noen)  נ

  60 (Samech)  ס

  70 (Ajien)  ע

  80 (Pee)  פ

  90 (Tsaddie)  צ 

  100 (Koef)  ק

  200 (Reesj)  ר

  300 (Sjien)  ש

  400 (Taw)  ת

  500 (Kaf sofiet)  ך
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  600 (Mem sofiet)  ם

  700 (Noen sofiet)  ן

  800 (Pee sofiet)  ף

  900 (Tsaddie sofiet)  ץ

  

Als een Jood met deze letters zeshonderdzesenzestig wilde schrijven, gebruikte hij  ם 

(Mem sofiet) = 600,  ס (Samech) = 60 en ו (Waw) = 6. Maar in de dagen van Johannes 

gebruikten ze alleen de tekens tot en met 400 (Taw). Een getal als zeshonderd werd 

samengesteld uit 400 en 200 (Reesj) ( ר ת ). Zeshonderdzesenzestig wordt dan dan ו ס ר ת 

(400, 200, 60, 6). 

 

In veel culturen hebben getallen een zekere betekenis. In het Hebreeuws is dat ook zo. 

In de mystieke stroming Kabbala ging men wel heel erg ver in het toekennen van 

betekenis aan getallen, maar dat neemt niet weg dat getallen in de Bijbel inderdaad een 

zekere betekenis hebben.  

Vierhonderd  

 is de tweeëntwintigste letter van het Hebreeuwse alfabet, die de getalswaarde (Tav =) ת

vierhonderd heeft. Dat was lange tijd ook het hoogste getal met een eigen letterteken 

(zie hierboven) en daarom staat Tav symbool voor de grens van het menselijk denken en 

kunnen. Daarnaast is Tav het symbool voor ‘afdruk’ of ‘inprenting’ van het goddelijke, 

het onvergankelijke: Gods stempel op elk levend schepsel. Deze letter in het merkteken 

van het beest brengt tot uitdrukking dat een mens met dat teken het zegel van het beest 

draagt.  

16En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen 

en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun 17rechterhand of op hun voorhoofd. 
(Openbaring 13:16-17) 

Tweehonderd 

Om tot zeshonderd te komen moest de ‘ר’ (= Reesj) bij de Tav worden gevoegd. De Reesj 

is de twintigste letter van het Hebreeuwse alfabet met een getalswaarde van 

tweehonderd. De symbolische betekenis van de Reesj is de mens in gebed of meditatie. 

Gebed en meditatie is het beginsel van alle wijsheid en respect voor God. De vorm van 

de letter heeft iets weg van een licht gebogen hoofd, waarbij de rechterlijn de hals is. 

Men heeft in deze letter daarom altijd een houding van devotie gezien, een mens in 

gebed of meditatie. Deze letter in het merkteken van het beest wijst erop dat mensen 

met dit teken het beest aanbidden. Dit staat in vers 8: 

8En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden. (Openbaring 13:8) 
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Zestig  

De twee letters die zeshonderd vormen, drukken dus het zegel uit dat mensen 

ontvangen als ze de antichrist aanbidden. Het volgende getal is zestig. Dit is ס (= Samech), 

de vijftiende letter van het Hebreeuwse alfabet. De vorm wordt gezien als een slang die 

in zijn staart bijt. De symbolische betekenis van deze letter heeft met vertrouwen te 

maken en de bezieling van het leven. De mens die het zegel van de antichrist op zijn 

voorhoofd of rechterhand heeft, drukt daarmee zijn vertrouwen in de draak uit en 

erkent hem als bron van het leven. 

14En het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het 

beest dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. (Openbaring 13:14) 

Zes  

De laatste letter is de ו (= Wav). Deze wordt ook gezien als een haak. Het is de zesde 

letter. In één van de mystieke tradities die het Jodendom kent, staat de Wav voor het 

verschijnsel mens. Door zijn bewustzijn is de mens in staat om hemel en aarde met 

elkaar te verbinden. De mens is op de zesde scheppingsdag geschapen. Vandaar dat het 

getal zes en de mens met elkaar verbonden zijn. Dit staat ook, zo bleek al, in vers 18: 

18Hier is de wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is 

een  getal van een mens. (Openbaring 13:18) 

De letters op een rij: ו ס  ת ר  

De letters die zeshonderdzesenzestig vormen, drukken de mens uit die de antichrist 

aanbidt, hem vertrouwt en erkent als bron van het leven.  

Zij die bij Christus horen, zullen het zegel van Zijn naam op hun voorhoofd hebben. Dat 

is:  ה  ו ה  י  (YHWH). Zij die bij de antichrist horen, zullen het teken van zijn naam op hun 

voorhoofd hebben. Dat is ו ס ר ת . Omdat Hebreeuws van rechts naar links geschreven 

wordt, wordt dit: ת ר ס ו  (WSRT) 

Nu is het moeilijk te zeggen hoe dit zegel er in die tijd uit zal gaan zien. Het is niet 

aannemelijk dat deze vier Hebreeuwse letters de basis zullen vormen voor het 

merkteken van het beest. Het is aannemelijk dat het teken van het beest de symboliek 

van het getal zeshonderdzesenzestig tot uitdrukking zal brengen.  

 

Pincode 
Wat direct opvalt, is dat de mensen zonder dit getal niet kunnen kopen en verkopen. Nu al 

heeft iedereen in het Westen minimaal één getal zonder welke hij niet kan kopen. Dat is de 

pincode. Dit getal bestaat ook nog eens uit vier cijfers, net zoals het zegel van het beest uit 

vier letters lijkt te zullen gaan bestaan. Is de pincode dan het getal van het beest? Het is niet 

verwonderlijk dat men in die richting heeft gezocht. En er zal in de grote Verdrukking zeker 

een verband zijn tussen het elektronisch betalingsverkeer en loyaliteit aan de antichrist. 

Maar dat maakt de pincode in zichzelf niet het getal van het beest.  
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Het IP-nummer als getal 
De naam van de antichrist mag dan niet te achterhalen zijn met het gegeven getal, de 

technologie waar dit getal mee verweven is mag intussen wel als bekend verondersteld 

worden. Elke op het internet aangesloten computer heeft een eigen IP-nummer (Internet 

Protocol-nummer). Dat is net zoiets als een telefoonnummer, waarmee de computer verbinding 

maakt met het netwerk. Een IP-nummer bestaat (ook) uit vier getallen. Deze liggen tussen 0 

en 255 en worden door een punt gescheiden: bijvoorbeeld 192.168.0.2. Dit systeem biedt de 

mogelijkheid om tot  

zo’n vier miljard verschillende nummers te komen. Dit lijkt meer dan het is. Wereldwijd 

zijn deze nummers aan het opraken. Daarom is men overgeschakeld naar de volgende versie 

van IP: IPv6 (=IP versie 6) Dit is een systeem met zestien getallen en die kunnen niet alleen 

cijfers, maar ook letters en andere karakters bevatten. Dit geeft zo’n 3,4x1038 mogelijkheden. 

Dat is een 3 met ongeveer 38 nullen (het huidige aantal mogelijkheden is een 4 met 9 nullen). Dat 

zijn zo veel unieke nummers dat niet alleen computers met een eigen IP-nummer op het 

internet kunnen worden aangesloten, maar ook alle koelkasten, wekkerradio’s, staafmixers, 

zakagenda’s, huisdieren en – bij wijze van spreken – alle vissen in de zee, alle vogels in de 

lucht, alle torren onder de grond en zelfs alle zandkorrels in de Sahara. 

  

Alles wat op het internet wordt aangesloten, kan (in principe) via de computer worden 

bekeken en beheerd. Dat is bijzonder handig. Als de techniek ver genoeg is ontwikkeld, 

hoeft een autobezitter niet meer naar de garage voor een doorsmeerbeurt, omdat zijn auto 

zelf bijhoudt welke onderdelen versleten zijn en dan een berichtje stuurt om die te laten 

vervangen. Personeel en soldaten kunnen op afstand worden geïnstrueerd en indien nodig 

getraceerd. Medische dossiers zijn direct toegankelijk. Diefstal wordt zinloos, want elke 

gestolen fiets of telefoon is via GPS te volgen en terug te vinden. Dit biedt enorme 

mogelijkheden.  

 

De keerzijde hiervan is dat iedere wereldburger straks ‘aan te sluiten’ is op het 

veiligheidsnetwerk. Iedereen is dan door de AIVD, CIA, FBI of welke veiligheidsdienst dan 

ook te controleren. Er zijn al snelle flitspalen en satellieten die al het verkeer in het hele 

land de hele dag door kunnen volgen en de gegevens bewaren. Van iedereen is op elk 

moment te weten waar hij of zij is. Het is met de vele klantvolgsystemen en bankgegevens al 

geen science fiction meer dat men van iedere willekeurige persoon kan weten wat hij koopt, 

wat voor werk hij doet, wat voor auto hij heeft, hoeveel kilometers hij waarnaartoe rijdt, wat 

voor relaties hij heeft (nu al worden telefoongesprekken en e-mails een aantal maanden bewaard), 

wat hij post op Facebook, wat voor hobby’s, lidmaatschappen en abonnementen hij heeft, ja 

zelfs of hij een gezonde stoelgang heeft. Als deze ‘big data’ gecombineerd worden, dan is 

alles over iedereen bekend. Ook zaken waarvan mensen zich niet bewust zijn, zijn via het 

bestuderen van deze data over hen, te weten te komen. Nu zijn er nog privacywetten om de 

burgers te beschermen maar de bewijslast wordt steeds vaker omgekeerd. Er wordt steeds 

minder gesproken over het recht op privacy en steeds meer over de noodzaak om terroristen 

te kunnen opsporen met als argument: als je niets te verbergen hebt, heb je niets te vrezen. 
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Zo werkt het moslimterrorisme als een katalysator om te komen tot de maatschappij die de 

antichrist de mogelijkheid biedt te kunnen heersen over de volken. 

 

Het is waarschijnlijk dat het IP-systeem, in combinatie met de pincode, de basis zal vormen 

voor het getal van het beest. De technologie is niet het gevaar, maar de mensen erachter. Dit 

laat onverlet dat het niet zonder risico is om een chip onderhuids te laten plaatsen, ook als 

dit nog zonder loyaliteitsverklaring aan wie dan ook gebeurt.  

 

ID2020 

Het is voor veel profetisch bewuste christenen wel aannemelijk dat dit getal van het beest 

iets met moderne identificatietechnologieën te maken zal gaan krijgen.  

De coronacrisis van 2020, die op het moment van de afronding van dit boek nog voortduurt, 

lijkt een sterke impuls te geven aan de technologie die gebruikt zal gaan worden om een 

nieuw soort identificatie methode te introduceren. De druk als gevolg van de economische 

schade door de opgelegde lockdown op de bevolking is groot om, zodra er een vaccin is, zich 

daarmee in te laten enten. Burgers zullen, zo is de verwachting, in de toekomst moeten 

kunnen bewijzen dat ze ‘veilig’ zijn omdat ze, of antistoffen hebben of gevaccineerd zijn. Dat 

ID dat in ontwikkeling is zal zeer waarschijnlijk ID2020 worden. ID2020 heeft veel 

mogelijkheden. Het is middels een Radio Frequentie ID chip onder de huid in te brengen en 

behalve geschikt als vaccinatiepaspoort ook te gebruiken voor blockchain en het opslaan van 

biometrische gegevens. De technologie van ID2020 zal zich eenvoudig laten ontwikkelen tot 

een betaalmiddel, het zal ook ieder mens via GPS op minder dan één meter nauwkeurig 

kunnen lokaliseren en iedereen middels 5G kunnen verbinden aan het internet van alle 

dingen. ID2020 is daarom al een geschikte technologie voor het implementeren van het hier 

in de Openbaring genoemde getal van het beest.  

Uiteindelijk zal er een elektronisch identificatiesysteem komen. Maar niet omdat de 

antichrist dit wil.  

Ofschoon er redenen zijn om terughoudend te zijn tegen het omarmen van deze technologie 

en zeker tegen een ongebreideld vaccinatieprogramma, is ID2020, nog een ander systeem op 

zichzelf geen getal van het beest. Het getal van het beest zal worden gekoppeld aan een 

loyaliteitsprogramma van de antichrist.  

Het verschil tussen het beest uit de zee en dat uit de aarde 
Waarom zou het beest uit de zee en niet het beest uit de aarde de antichrist zijn? Het 

beest uit de aarde heeft immers horens ‘aan die van een Lam (Christus) gelijk’ en daarmee 

een meer uitgesproken religieus karakter!  

 

In Openbaring 6 werd de antichrist weergegeven als een ruiter op een wit paard aan wie 

een boog werd gegeven. Dit beeld vertegenwoordigt een politieke en militaire macht en 

was het tegenbeeld (het antibeeld) van de ruiter op het witte paard die in Openbaring 19 

Christus voorstelt. Het beest uit de aarde dient het beest uit de zee. 
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12En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de 

aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond 

genezen was. (Openbaring 13:12) 

Het beest uit de aarde wordt ook de valse profeet genoemd: 

20En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid 

de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest 

ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. (Openbaring 19:20) 

Het beest uit de zee is belangrijker dan et beest uit de aarde en heeft goddelijke 

pretenties. Hij is de mens van het verderf die zich in de tempel zal zetten om zich boven 

God te verheffen en te laten zien dat hem goddelijke eer toekomt (2 Thessalonicenzen 2:4). 

Dit zal de antichrist zelf doen. Hij is de ‘gruwel der verwoesting’, zoals Daniël hem 

beschrijft. De antichrist heeft ook de macht om het offeren te stoppen (Daniël 9:27). Deze 

macht heeft het beest uit de aarde niet.  

Openbaring 14 

Het derde teken: het Lam en de honderdvierenveertigduizend 
(Openbaring 14: 1 – 4) 

1En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertig-

duizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 2En ik 

hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een 

zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. 3En 

zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de oudsten. En 

niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde 

gekocht waren. 4Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. 

Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de 

mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. 5En in hun mond is geen leugen 

gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. 

Het Lam met de honderdvierenveertigduizend op de berg Sion  
Dit beeld van de honderdvierenveertigduizend is niet het vervolg van het beeld van het 

beest uit de aarde. Johannes ziet hier een nieuw teken in de hemel.  

1En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertig-

duizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 

Hiervóór werd beschreven hoe zij ‘die op de aarde wonen’, niets kunnen kopen en 

verkopen als zij het zegel, de naam van het beest, niet op hun voorhoofd of rechterhand 

hebben. Deze honderdvierenveertigduizend hebben de naam van het Lam en de naam 

van Zijn Vader op hun voorhoofd.  
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Wat hier wordt beschreven is niet de wederkomst van Jezus in Jeruzalem (Sion). De berg 

Sion was de berg vanwaar koning Hizkia het water van de Gihonbron. die buiten de 

stadsmuur lag, naar de Siloah-vijver binnen de stad leidde. Sion werd later synoniem 

voor de tempelberg en zelfs voor heel Jeruzalem.  

Jezus komt echter niet terug op die berg, maar op de Olijfberg die ten oosten van 

Jeruzalem ligt. De profeet Zacharia schrijft daarover: 

4Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de 

oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een 

zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft 

zuidwaarts. (Zacharia 14:4) 

Als het Lam hier met de honderdvierenveertigduizend op de berg Sion staat, gaat het 

dus niet over de wederkomst van Jezus. Deze tekst staat ook midden in de Openbaring. 

Jezus is dan nog niet teruggekomen. Dat wordt pas beschreven in hoofdstuk 19.  

Waar staat deze berg? 

2En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid 

van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers 

spelen. 3En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de 

oudsten. 

De honderdvierenveertigduizend staan voor de troon, de vier dieren en de oudsten. Zij 

zingen daar een nieuw lied. Dat is de berg Sion. De troon, de cherubs en de 

vierentwintig oudsten staan niet in Jeruzalem, maar in de hemel. Dat ze niet op aarde 

zijn blijkt ook uit het feit dat Johannes schrijft dat hij de honderdvierenveertigduizend 

hoort zingen in de hemel.  

2En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid 

van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers 

spelen. 3En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon… 

Johannes hoort het geluid van water en donderslag uit de hemel en de citerspelers voor 

de troon. Uit dit alles blijkt dat de berg Sion in de hemel staat. Het is misschien wat 

onverwacht dat er bergen in de hemel zouden zijn. De hemel wordt doorgaans als een 

niet-materiele plaats gezien. Toch is dit niet de enige plaats waar over bergen in de 

hemel wordt gesproken. Dit staat  bijvoorbeeld ook in de Hebreeënbrief:  

18Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot 

donkerheid, duisternis en stormwind, 19tot bazuingeschal en het geluid van woorden. 

(…) 22Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het 

hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen. (Hebreeën 12:18-22) 
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Hieruit blijkt dat de aardse berg Sion een tegenbeeld heeft in de hemelse berg waarop de 

stad van de levende God ligt. Ezechiël schrijft ook over die berg: 

14U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u 

aangesteld. U was op Gods heilige berg, (…) 15totdat er ongerechtigheid in u gevonden 

werd. (…) 16Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, 

beschermende cherub, (…) 17Ik wierp u ter aarde. (Ezechiël 28:14-17) 

Jesaja heeft het ook over deze berg, als hij over de satan schrijft: 

13En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn 

troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. 14Ik zal 

opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. (Jesaja 

14:13-14) 

De schrijver van de Hebreeënbrief stelt de berg Sion gelijk met het hemelse Jeruzalem. 

Jesaja en Ezechiël spreken over de heilige berg van God. Als God satan citeert door de 

mond van Jesaja (14:13), dan blijkt dat hij van plan was om ten hemel op te stijgen om zijn 

troon boven de sterren (engelen) Gods op te richten en te zetelen op de berg der 

samenkomst, ver in het noorden. 

Hun gezang klonk vanuit de hemel 

3En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de oudsten. 

Van deze honderdvierenveertigduizend wordt gezegd dat zij voor Gods troon staan en 

dat hun gezang klinkt vanuit de hemel. Dit roept de vraag op hoe en wanneer zij in de 

hemel gekomen zijn. Al eerder werd duidelijk dat deze honderdvierenveertigduizend 

dezelfde zijn als de twee getuigen. Dit wordt hier weer bevestigd. Er werd twee keer 

eerder beschreven hoe mensen tijdens de Verdrukking worden opgenomen in de hemel. 

Hoofdstuk 11 beschreef hoe de twee getuigen worden opgenomen: 

11En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op 

hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. 12En zij hoorden een luide 

stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de 

hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. (Openbaring 11:11-12) 

In Openbaring 12 staat over het kind van de vrouw: 

5En zij baarde een Zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een 

ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. (Openbaring 12:5) 

Van de twee getuigen en het kind werd letterlijk gezegd dat zij naar de hemel werden 

opgenomen. Over de honderdvierenveertigduizend wordt in de hele Openbaring verder 

niets gezegd. Ze worden in Openbaring 7 voor het eerst beschreven, als ze worden 

verzegeld. Hier worden ze voor de tweede keer genoemd en nu zijn ze in de hemel.  
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Zoals bleek beschrijft de Openbaring de grote Verdrukking vanuit meerdere 

invalshoeken. In elk van de beschrijvingen krijgt de lezer informatie over deze periode 

vanuit een ander perspectief. Telkens worden verschillende gebeurtenissen en personen 

gevolgd, waarna alles in hoofdstuk 15 bij de schalen van Gods grimmigheid samenkomt. 

Het is daarom niet vreemd dat de antichrist de ene keer wordt beschreven als ruiter, de 

andere keer als beest uit de afgrond en later als beest uit de zee. Op dezelfde manier 

worden de predikers in de grote Verdrukking de ene keer ‘de twee getuigen’ genoemd, 

een andere keer ‘de honderdvierenveertigduizend verzegelden’ en een derde keer als het 

kind van de vrouw gezien. 

De honderdvierenveertigduizend zijn eerstelingen 
Er wordt nog iets over deze groep gezegd wat iets duidelijk maakt. Ze worden aangeduid 

als ‘eerstelingen’. Dat wijst erop dat ze bij de gemeente horen:  

13Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, 

dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest 

en geloof in de waarheid. (2 Thessalonicenzen 2:13) 

Er staat ook dat in hun mond geen leugen gevonden is. ‘De leugen’ is in dit geval 

datgene wat satan over God vertelt. De honderdvierenveertigduizend hebben nooit iets 

over Jezus verkondigd wat onwaar is, omdat ze onberispelijk zijn. 

Vrouwen en maagden? 

4Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. 

Deze tekst heeft in de jonge kerk wellicht bijgedragen aan het ongezonde, negatieve 

denken over seksualiteit en haar obsessie voor maagden. Het gaat er hier niet om dat 

mensen zich verontreinigen met vrouwen of dat God het sterven als maagd als een groot 

goed ziet. De apostelen worden door God als de fundamenten van het nieuw Jeruzalem 

gezien en verschillende van hen waren getrouwd. Zo zegt Paulus: 

5Hebben wij niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere 

apostelen, en de broers van de Heere, en Kefas? (1 Korintiërs 9:5) 

Als Jezus’ eerste leerlingen getrouwd waren, kan er geen sprake van zijn dat seksualiteit 

per definitie ‘bevlekt’. ‘Andere vrouwen’ zijn in deze context andere goden. Deze 

eerstelingen hebben zich daar nooit mee ingelaten. Zij mogen als maagd, als het nieuw 

Jeruzalem, klaar staan voor de bruiloft van het Lam, zoals deze wordt beschreven in 

hoofdstuk 19. Dit bevestigt ook dat zij deel zijn van de gemeente gedurende de grote 

Verdrukking, als de rest van de gemeente al is opgenomen in de hemel. 
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Hun teken 
Dat deze mensen zijn gezalfd met Gods naam (Gods teken) lijkt er ook op te wijzen dat 

het getal van het beest, dat mensen nodig hebben om te kunnen kopen en verkopen, pas 

in de tweede helft van de Verdrukking zal worden ingevoerd. Deze mensen hebben dat 

teken niet. Het is aannemelijk dat zij tijdens hun werk op aarde wel de beschikking 

hadden over financiële middelen. Als dat niet zo was dan zou dat hun werk logistiek erg 

belemmerd hebben. 

Het vierde teken: de boodschap van de drie engelen (Openbaring 
14:6 – 20) 

Nu volgt het laatste stuk van het derde deel van de Openbaring, dat over de grote 

Verdrukking gaat. De gebeurtenissen worden vanaf hier vrij rechttoe rechtaan 

beschreven. De moeilijker te begrijpen delen zijn achter de rug. Vanaf hier worden de 

oordelen aangekondigd en volvoerd.  

6En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige 

Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, 

stam, taal en volk. 7En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het 

uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de 

waterbronnen gemaakt heeft.  

8En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote 

stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten 

drinken.  

9En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn 

beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10dan zal 

hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in 

de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van 

de heilige engelen en van het Lam. 11En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle 

eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, 

evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.  

12Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van 

God en het geloof in Jezus in acht nemen. 13En ik hoorde een stem uit de hemel tegen 

mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de 

Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. 

In vers 6 wordt weer gesproken over ‘de andere Engel’. Deze werd al een aantal keren 

(hoofdstuk 8, 10 en 11) genoemd. Daar bleek telkens dat Hij Christus is. In dit gedeelte 

waar drie keer een ‘andere engel’ iets zegt, is dat niet altijd duidelijk. Soms lijkt hij 

gewoon een andere engel en soms Jezus. Als dit onduidelijk is, zal ik ‘andere’ tussen 

haakjes zetten. 
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De boodschap van de eerste engel (verkondiging van het Evangelie) 
De eerste engel verkondigt het Evangelie. De verkondiging van het Evangelie is niet 

alleen mensenwerk, zo bleek al bij de prediking van de twee getuigen. Mensen prediken 

het Evangelie, maar dit heeft alleen zin als dit gebeurt door de kracht van Gods Geest. 

Deze (andere) engel verkondigt Gods boodschap krachtig op de aarde. ‘Vrees God’, zegt 

hij vanwege het komende oordeel. Maar hij verkondigt ook: ‘Aanbid Hem, omdat Hij de 

aarde heeft gemaakt.’ Dat de engel oproept om ‘Hem’ te aanbidden lijkt erop te wijzen 

dat hij niet zelf God is.  

 

Deze twee kanten van de boodschap hebben altijd geklonken en zullen zeker ook in 

deze laatste dagen klinken. God zal binnenkort de aarde oordelen, klinkt het overal. Dit 

komt overeen met de boodschap van de engelen, die werden genoemd in Openbaring 

10, waar gezegd werd dat de verborgenheid van God voleindigd zal zijn bij het klinken 

van de zevende bazuin. Deze engelen, zo is intussen wel duidelijk, zijn de honderdvier-

enveertigduizend. Bij deze prediking ligt de nadruk niet op de liefde van God, maar op 

zijn komende oordeel.  

7En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn 

oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen 

gemaakt heeft. 

Tijd om het allemaal goed uit te leggen is er dan niet meer. De mensen moeten wakker 

geschud worden. In deze tijd zal sterk de nadruk liggen op het komende oordeel. Dit 

prediken vindt plaats in de tweede helft van de Verdrukking. Dat blijkt uit het feit dat 

de honderdvierenveertigduizend zijn opgenomen in de hemel. Er wordt al gesproken 

over het getal van het beest. De tijd is kort, maximaal tweeënveertig maanden. Er is 

geen tijd meer om lang te denken, te wikken en te wegen. Bekeer je, Gods oordeel is 

onafwendbaar! Vrees God! Aanbid Hem! Hij is het die de hemel en de aarde heeft 

gemaakt. 

De boodschap van de tweede engel (de val van Babylon, vers 8) 
Wat hier wordt beschreven, gaat over de laatste fase van de Verdrukking. Babylon is al 

gevallen. Babylon wordt hier voor het eerst genoemd. Dit gebeurt op een manier alsof 

iedereen weet wie zij is. Openbaring 17 en 18 gaan uitsluitend over haar. Zij is de hoer, 

de vrouw die niet God, maar de afgoden dient. Babylon is de personificatie van alle 

vormen van afgodendienst. God heeft haar geoordeeld. Dit oordeel over Babylon, 

waarover de engel spreekt, wordt later weer beschreven bij het uitgieten van de 

zevende schaal (Openbaring 16:19).  
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De boodschap van de derde engel (het oordeel over het beest, vers 9-10) 
De antichrist is nog niet gevallen. Er wordt nog in de tegenwoordige tijd gesproken over 

mensen die hem aanbidden. Deze boodschap is nog een waarschuwing. Ze richt zich 

tegen de mensen die ervoor kiezen bij de antichrist te horen. Zij zullen, zoals gezegd, de 

wijn van de toorn van God drinken. Asaf spreekt over deze drinkbeker van Gods toorn, 

als hij zegt:  

8Want in de hand van de HEERE is een beker. Daarin schuimt de wijn, overvloedig 

gekruid. Hij schenkt eruit; zelfs zijn droesem moeten alle goddelozen van de aarde tot op 

de bodem opdrinken. (Psalm 75:8) 

De druk zal groot zijn om het beeld van de antichrist te aanbidden en er zullen velen 

zijn die het misschien met grote tegenzin doen. Toch is het oordeel over allen hetzelfde. 

De wijnbeker symboliseert het resultaat van het gistingsproces van de vruchten van de 

zonde. Mensen die deel hebben aan het getal van de antichrist, zullen ook deel hebben 

aan Gods toorn over diens zonde. 

Het vijfde teken: de oogst van de aarde (Openbaring  14:14 - 20) 

Na de boodschappen van de drie engelen komt Gods oordeel: de ‘oogst van de aarde’. Dit 

is het verzamelen van de oogst en het treden van de druiven. Dit wordt in twee tekenen 

beschreven. Jezus Zelf slaat de sikkel in de oogst van de aarde. 

14En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met 

op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. 15En een andere 

engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend 

Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is nu gekomen, omdat de oogst van de 

aarde geheel rijp is geworden. 16En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, 

en de aarde werd gemaaid. 17En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, 

en ook hij had een scherpe sikkel.  

18En een andere engel uit het altaar, en die had macht over het vuur. En hij riep met 

luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst 

de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. 19En de engel 

zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde, en 

wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. 20En de wijnpersbak werd 

getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de 

paarden, zestienhonderd stadiën ver.  

De witte wolk 
Johannes ziet een witte wolk waar de Mensenzoon op zit, met een gouden kroon op Zijn 

hoofd en een scherpe sikkel in Zijn hand. In verband met het komende oordeel wordt 

Jezus getoond als een koning die het recht heeft om te oordelen. De wolken werden al 

eerder gezien in Openbaring (1:7). De kroon wijst op Zijn koningschap en Zijn sikkel op 
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de komende oogst. Hij is het die de mensen van de aarde bijeenbrengt (oogst) voor het 

oordeel. 

Een andere Engel kwam uit de tempel 
Het moment waarop een andere Engel uit de tempel komt om de eerste engel aan te 

moedigen, verwijst naar het moment waarop de zeven engelen (die straks beschreven 

worden) uit de tempel komen met de zeven schalen. Het verband dat tussen de engel en 

de tempel wordt gelegd, wijst op de relatie tussen de tempel als beeld van Gods troon en 

de engel als beeld van Christus die van deze troon opstijgt.  

De oogst (1) 
Christus moet de aanzet tot de oogst geven. Hoe dat gebeurt, wordt later beschreven in 

het deel waarin wordt gesproken over de schalen van Gods grimmigheid. Bij de zesde 

schaal staat dat er drie demonen uit de mond van de draak, het beest en de valse profeet 

komen. Deze demonen doen tekenen en verzamelen de koningen van de aarde tot de 

oorlog van de grote dag van God de Almachtige (Openbaring 16:13). Satan, het beest en de 

valse profeet zullen gehoorzaam de wereld voorbereiden voor de oogst: de oorlog van 

God. Zij zijn als het ware de sikkel waarmee Jezus de aarde maait om de mensen bijeen 

te brengen in de persbak. Maaien is een pijnlijke aangelegenheid. De mobilisatie van de 

legers van de aarde zal veel geld en mensenlevens kosten, waardoor zowel 

sociaaleconomisch als privé veel geleden zal worden. 

 

In vers 17 staat dat de andere engel uit de tempel in de hemel komt. Dit is een belangrijk 

gegeven. Straks zal blijken dat niemand de tempel kan binnengaan voordat de plagen 

die bij de schalen horen voleindigd zijn (Openbaring 15:8). Als hier staat dat deze engel 

(toch) uit de tempel komt, terwijl de schalen nog niet zijn voleindigd, kan Hij alleen 

Jezus (God Zelf) zijn. Hij is God en het gaat hier om Zijn toorn (Openbaring 6:17). Dit wijst 

dus ook vooruit naar de schalen die in hoofdstuk 16 zullen worden gezien. 

De engel uit het altaar die de macht had over het vuur 
Er wordt in vers 18 voor het eerst gesproken over de engel die macht heeft over het 

vuur. In het volgende hoofdstuk is de engel van de wateren te zien. Waarom zou de 

engel die de macht over het vuur had, Jezus moeten vertellen wat Hij met Zijn sikkel 

moet doen? Deze engel lijkt verder niets bij te dragen aan de situatie.  

 

Om dit te begrijpen kan het altaar helpen. Het altaar is een symbool van Jezus (zie 

aantekeningen bij Openbaring 8:3) en het vuur op het altaar was Gods vuur (Leviticus 9:24), 

Gods Geest. Als deze engel macht heeft over Gods vuur, over Gods Geest en over Gods 

oordeel, en hij komt ook nog eens uit het altaar, dan kan Hij niemand anders zijn dan 

Christus zelf. Dit beeld is vergelijkbaar met wat in Openbaring 9:13 gebeurt, waar de 
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engel vanuit de vier horens van het gouden altaar spreekt. De aantekeningen bij 

Openbaring 4 en 5 helpen om te begrijpen hoe deze twee manifestaties van Jezus met 

elkaar kunnen overeenkomen. 

De wijnpersbak van Gods toorn (de oogst 2) 
Vers negentien beschrijft de wijnpersbak van Gods toorn. Het is niet moeilijk om te 

weten waar dit zal plaatsvinden. Israël is de wijnpersbak van Gods toorn; daar zullen de 

legers van de volken verzameld worden om te worden vertreden. Later, bij het uitgieten 

van de zesde schaal van de grimmigheid van God, wordt bekend dat de koningen van de 

aarde worden verzameld op de plaats Harmagedon. Joël schrijft hierover:  

11Snel te hulp en kom, alle heidenvolken van rondom, verzamel u! HEERE, laat Uw 

helden daarheen afdalen! 12Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar 

het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van 

rondom! 13Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is 

vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. (Joël 3:11-13) 

Dit beeld toont het moment dat verderop in Openbaring 19 ook wordt gezien, als het 

Lam neerdaalt en er een grote slag zal zijn in Israël. Het is een bloedbad van 

driehonderd kilometer (zestienhonderd stadiën). Dat is de lengte van Israël van noord naar 

zuid. De legers worden bijeengebracht zoals druiven in een persbak. In onze tijd is het 

moeilijk om ons nog een strijd voor te stellen zoals die van de Eerste Wereldoorlog, 

waarbij miljoenen sneuvelden op de slagvelden. Maar Israël zal nog meer dan Verdun 

met lijken worden overdekt.  

Openbaring 15 

Het zesde teken: de zeven laatste plagen (Openbaring 14:1) 
1En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de 

zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.  

In dit zesde teken worden de zeven laatste plagen getoond, waarmee Gods toorn en de 

Verdrukking zal zijn afgerond. Wat er tijdens deze schalen allemaal gebeurt, wordt 

straks duidelijk gemaakt. Op deze plek is het klaarblijkelijk niet nodig om er meer over 

te zeggen dan dat deze schalen er zijn en dat daarmee het oordeel is afgerond.  

De zeven schalen van Gods toorn 
Deze zeven schalen hebben hun effect op het laatste moment van de Verdrukking. 
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De drie visioenen komen samen 

Dit is het moment waarop de drie visioenen bij elkaar komen. Dit is het einde van de 

Verdrukking. In vers 5 wordt de draad van het verhaal van de zevende bazuin opgepikt. 

Daar stond:  

18En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het 

tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw 

dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de 

kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. (Openbaring 

11:18) 

De tempel gaat open 

Johannes beschrijft dan, bij die zevende bazuin, hoe de volken zijn gekomen en het 

oordeel voor de deur staat. Hij eindigt met de mededeling:  

19de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd 

zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een 

aardbeving en grote hagel. (Openbaring 11:19) 

In hoofdstuk 15 wordt dit beeld weer opgepakt: 

5En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd 

geopend. (Openbaring 15:5) 

Hier sluiten hoofdstuk 11:19 en 15:5 dus op elkaar aan. Johannes gaat dan verder: 

6En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in 

smetteloos en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels. 7En een van 

de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van God, 

Die leeft tot in alle eeuwigheid. 8En de tempel werd vervuld met rook vanwege de 

heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, 

voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. 
(Openbaring 15:6-8) 

De schalen worden leeg gegooid 

1En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: Ga en giet de 

schalen van de toorn van God uit over de aarde.  

2En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en 

schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn 

beeld aanbaden.  

3En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. 

En elk levend wezen in de zee stierf.  
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4En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water 

werd bloed. 5 En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, 

Die is en Die was en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt. 6Aangezien zij het bloed 

van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken 

gegeven, want zij verdienen het. 7En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: 

Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.  

8En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de 

mensen te verzengen met vuur. 9En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar 

zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich 

niet om Hem eer te geven.  

10En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk 

werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. 11En zij lasterden de God van de 

hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun 

werken.  

12En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water 

droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de 

zon opgaat. 13En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond 

van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14Dit zijn namelijk de 

geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de 

aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van 

de almachtige God. 15Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren 

acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 16En hij 

verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.  

17En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit 

de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied. 18En er kwamen 

stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als 

er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! 
19En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten 

in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker 

met de wijn van Zijn grimmige toorn. 20En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en 

bergen waren er niet meer te vinden. 21En grote hagelstenen, elk ongeveer een 

talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden 

God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.  

Nadat Johannes de overwinnaars zag staan bij de glazen zee, ziet hij hier de hemelse 

tempel opengaan, waar zeven engelen uit komen. Zij krijgen elk een schaal met daarin 

een plaag die zij op de aarde moeten werpen.  

De schalen 
In Openbaring 5 en 8 bleek dat de gebeden van de heiligen worden voorgesteld als 

reukwerk. Dit reukwerk werd gebracht in de vuurpannen van de priesters. De schalen 

die hier worden genoemd, zijn zulke vuurpannen. Deze werden ook gebruikt om Gods 
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vuur mee te verplaatsen voor andere doeleinden in de tabernakel. Het vuur waarin op 

het altaar alle offers werden verbrand, was het teken van Gods heiligheid en het 

symbool van Zijn oordeel over de zonden.  

Zeven priesterengelen 
Hier staan zeven als priesters geklede engelen, elk met een gouden schaal gevuld met 

het vuur van het altaar, klaar om het oordeel over de aarde te werpen (zie ook Openbaring 

8:5). De zonden van de mensen worden nu geoordeeld in dit vuur. Het is één van de 

levende wezens, een cherub, die het vuur aanreikt: hij waakt over Gods heiligheid. Als 

de engelen naar buiten zijn gekomen, vult de tempel zich met rook. Er staat dan dat 

niemand de tempel kan ingaan, totdat de schalen zijn leeggegoten. 

De rook 
Toen de tabernakel gereed was en in gebruik werd genomen in de woestijn, bedekte de 

wolk, waarin God met het volk meereisde, het heiligdom. De Bijbel beschrijft dat de 

heerlijkheid des Heren de tabernakel vervulde (Exodus 40:34). Bij de inwijding van de 

tempel (Koningen 8:10-11) zien we hetzelfde. Ook toen kon niemand de tempel 

binnengaan vanwege de wolk van Gods heerlijkheid die hem vervulde. Toch was dat in 

beide gevallen geen rookwolk. Niemand kan in Gods nabijheid komen, zolang de 

zonden niet zijn vergolden door het vuur, dat op de aarde is gegoten. 

 

Wat hier gebeurt is hetzelfde als het moment waarvan ‘de andere Engel’ in Openbaring 

8 een korte vooruitblik geeft. De Engel neemt daar vuur van het altaar en werpt dat op 

de aarde, en de gevolgen daarvan – bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving 

en hagel – zijn dezelfde als hier. 

Het zevende teken: de overwinnaars (Openbaring  15:2 -4) 
2En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, 

van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen 

zee, met de citers van God. 3En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, 

en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, 

Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de 

heiligen! 4Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U 

alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen 

zijn openbaar geworden. 

Deze glazen zee werd al getoond in Openbaring 4. Deze zee werd in de tabernakel en de 

tempel gesymboliseerd door het wasvat. Het wasvat had als functie de priester te 

reinigen voordat hij het heiligdom mocht binnengaan. De mensen die hier staan, mogen 

nu tot God naderen. Dit wasvat spreekt over de doop.  
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Water en vuur 
Wat betekent het dat de zee met vuur is gemengd? ‘Hij die na mij komt (Jezus), zal dopen 

met vuur’, zei Johannes de Doper tijdens zijn prediking (Lukas 3:16-17). Gods vuur op het 

altaar sprak net als het water in het wasvat van reiniging. Dit blijkt bijvoorbeeld als 

Jesaja in een visioen God op Zijn troon ziet. Als hij dat ziet vreest hij voor zijn leven 

omdat hij, zo zegt hij, ‘een mens is, onrein van lippen’. Op dat moment komt er een 

seraf van bij de troon die met een tang een gloeiende kool van het altaar neemt, deze 

tegen de mond van Jesaja houdt en zegt: ‘Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw 

ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend’ (Jesaja 6:5-7).  

 

De met vuur gemengde zee die Johannes beschrijft, is te begrijpen als de doop met water 

en vuur, waar Johannes de Doper het over had. De Romeinenbrief beschrijft hoe de 

doop het beeld is van de dood (Romeinen 6:3). Als iemand gedoopt wordt, sterft die 

persoon als het ware in het water. Als hij vervolgens weer uit het water opstaat, 

symboliseert dit dat hij geestelijk tot leven is gekomen. Hij staat op uit het water, dat de 

dood symboliseert. 

 

Water spreekt van reiniging en vuur van loutering. De doop door vuur van Christus is 

een veel pijnlijker en langduriger proces dan de doop door water, maar het resultaat is 

dat de gelovige gelijkvormig wordt aan het beeld van Christus (Romeinen 8:29). Het beeld 

van de doop met vuur is ook het beeld van de doop met de Heilige Geest.  

Wanneer is dit moment? 
Bij het verbreken van het vijfde zegel zagen we onder het altaar de zielen van de 

mensen die weigerden te buigen voor het beest. Hun werd toen gezegd dat ze nog een 

korte tijd moesten wachten tot het getal van degenen die – net als zij – in de 

Verdrukking gedood zouden worden, vol was. Dat wachten is nu voorbij: hun getal is 

vol. Deze overwinnaars staan daar nu, met harpen van God, bij de glazen zee voor de 

troon van God. Dit betekent dat de antichrist er niemand meer aan kan toevoegen 

(doden) en dus dat zijn macht voorbij is. Dit zal pas zo zijn, als Jezus is teruggekomen. 

Dit leidt tot de conclusie dat ook dit een beschrijving is van een moment dat plaatsvindt 

na het uitgieten van de zeven schalen, tijdens welke periode de antichrist nog wel actief 

is op de aarde. 

 

De overwinnaars die hier op de zee staan, roepen nu niet meer om wraak, zoals bij het 

vijfde zegel, maar ze zingen een lied: het lied van Mozes. Mozes zong een lied, nadat 

Israël uit de verdrukking van Egypte was geleid en hun vijanden waren verslagen. De 

tekst hiervan staat in Exodus vijftien. De overwinnaars zingen ook een lied, nu ze veilig 

uit de Verdrukking zijn. Het is een aanbiddingslied, nadat ze zijn bevrijd van hun 

tegenstanders. Nergens in de Bijbel staat een lied dat Jezus heeft geschreven. De 

overeenkomsten tussen het werk van Mozes en dat van Jezus zijn echter wel duidelijk: 
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beiden hebben hun volk bevrijd van de Verdrukking. De bevrijding van Israël uit de 

slavernij in Egypte was een afspiegeling van de bevrijding door Jezus van de gelovigen 

uit de slavernij van de zonde. En zoals het volk door Mozes in de Schelfzee werd 

gedoopt (1 Korintiërs 10:1-6), zo worden de gelovigen door Jezus met water en vuur 

gedoopt (Mattheüs 3:11).  

 

Uit de tekst van het lied blijkt dat de Verdrukking voorbij is. Dit is het moment waarop 

het Duizendjarig Rijk begint. De draak is geketend, het beest en de valse profeet zijn in 

de poel van vuur geworpen en de overwinnaars zingen: ‘Wie zou U niet vrezen, en Uw 

Naam niet verheerlijken?’ En: ‘Alle volken zullen komen en in aanbidding voor u 

neervallen.’ Waarom zullen die volken dat doen? ‘Omdat uw oordelen openbaar zijn 

geworden.’ Dit is voltooide tijd. Gods oordelen zijn openbaar geworden. De zeven 

schalen van Gods toorn zijn achter de rug. Jezus is teruggekomen en heeft alles hersteld.  

 

De lijn van de grote Verdrukking is nu gevolgd vanuit een derde perspectief. Vanaf hier 

komt de ontknoping. Die begint met wat er gebeurde toen de bliksemstralen, stemmen, 

donderslagen, etc. werden beschreven aan het einde van de zegels en de bazuinen. Hier 

blijkt dat deze zaken het gevolg waren van de zevende schaal van de grimmigheid van 

God. De gebeurtenissen die het gevolg zijn van de zeven schalen, zullen nu verder 

worden uitgewerkt.  

De drie visioenen komen samen; de schalen (Openbaring 15:5-16)  

Openbaring 16 

Het uitgieten van de (eerste vier) schalen  
God zelf geeft de opdracht tot het uitvoeren van dit oordeel. Wat opvalt, is een zekere 

overeenkomst tussen deze ‘schaaloordelen’, de bazuinen, en de plagen in Egypte. 

De eerste schaal: kwaadaardige gezwellen (vers 2) 

Eerder bleek dat deze zeven schalen over de aarde worden uitgegoten aan het einde van 

de grote Verdrukking. Dit is het moment waarover onder andere de zevende bazuin 

melding maakt. Dat blijkt ook uit wat hier wordt gezegd over het merkteken van de 

antichrist. Als de eerste engel zijn schaal uitgiet over de aarde, komt er een 

kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest 

hebben en zijn beeld aanbidden.  

Dit beeld van het beest wordt niet al aan het begin van de Verdrukking opgetuigd. Dan 

leeft iedereen nog in een roes vanwege die geweldige ruiter op zijn witte paard. 

Wanneer het beest uit de aarde het beeld zal oprichten en de mensen zal dwingen dit te 
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aanbidden, wordt niet duidelijk in de profetie genoemd. In Openbaring 13 wordt de 

indruk gewekt dat dit plaatsvindt nadat de antichrist is verwond en genezen.  

 

Als de engel de schaal over de aarde giet, krijgen de mensen een gezwel en worden ze 

volgens de Thora onrein. Mensen die dat overkwam, mochten niet in de tabernakel 

komen (Leviticus 13). In het Oude Testament staan voorbeelden van mensen die door God 

met melaatsheid gestraft worden. Mensen met het zegel van het beest zijn wat God 

betreft onrein. Zij mogen zo niet in Zijn tegenwoordigheid komen. 

 

Bij de zesde plaag in Egypte kwamen er ook zweren op de Egyptenaren. 

Tweede en derde schaal: water wordt bloed (vers 3-4) 

Bij de tweede en derde schaal gebeurt, in ernstiger vorm, hetzelfde als bij de tweede en 

derde bazuin, toen de zee en de bronnen van de wateren bloed werden. De tweede 

engel giet zijn schaal uit in de zee en het zeewater wordt bloed als van een dode. Elk 

levend wezen in de zee sterft als gevolg hiervan. De derde engel giet zijn schaal uit in de 

rivieren en de waterbronnen, en het ook water daarvan wordt bloed. Bij de bazuinen 

veranderde ‘slechts’ een derde deel van de zee en de rivieren in bloed, nu verandert alles 

in bloed.  

Bij de eerste plaag in Egypte werd ook water in bloed veranderd. 

De engel van de wateren 

Johannes hoorde de engel van de wateren zeggen: ‘U bent rechtvaardig, Heere, Die is en 

Die was en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de 

heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, 

want zij verdienen het.’ En hij hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: ‘Ja 

Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.’ 

Stemmen uit de tabernakel 
Al eerder werd er een stem gehoord die klonk uit één van de voorwerpen in de 

tabernakel. Zo was er bij de zesde bazuin de stem die uit de horens van het altaar kwam. 

In het hoofdstuk hierboven kwam een engel uit het altaar, die sprak over de oogst. En in 

het volgende vers horen we het altaar zelf spreken. 

 

In hoofdstuk 4 en 5 bleek al dat al de voorwerpen in de tabernakel symbolen waren van 

Christus. De stemmen die daaruit klinken, zijn derhalve Jezus’ eigen stem. Het water uit 

het wasvat was een symbool voor Gods woord, zoals dat ook in de Bijbel staat (zie 

aantekeningen bij Openbaring 4:6 ‘de zee’).  

Het water 
De engel van de wateren vertegenwoordigt de gesproken woorden van Christus (Efeze 

5:26). Christus bevestigt hier op basis van Zijn Woord, de Bijbel, de rechtvaardigheid van 
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de oordelen van deze schalen. Christus die levend water kan geven (Johannes 4:10), geeft 

hier bloed te drinken.  

Het altaar 

Johannes beschrijft in vers 7 hoe het altaar Gods oordelen bevestigt, nadat de derde 

schaal het drinkwater in bloed heeft veranderd. Het altaar, dat een beeld van Jezus was 

(zie bij Openbaring 8:3), gebruikt daarbij bijna dezelfde woorden als die van het lied van 

het Lam: ‘Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtig’ (Openbaring 15:3).  

 

Het altaar spreekt van het kruis en het oordeel over de zonden. Het bloed van de zielen 

onder het altaar die bij het verbreken van het vijfde zegel om vergelding vroegen, moest 

daar nog wachten totdat ‘het aantal van de overige van hun broeders’, die evenals zij 

gedood zouden worden, ‘voltallig zou zijn’. Dat moment is hier aangebroken. De beulen 

zullen nu zelf bloed te drinken krijgen, als vergelding voor het bloed dat ze hebben 

vergoten. Dit betekent ook dat er geen mensen meer om hun geloof gedood zullen 

worden en dat het genoemde ‘aantal van hen die ook gedood zullen worden vol’ is. 

De vierde schaal op de zon 

In vers 8 giet de vierde engel zijn schaal uit over de zon, waarop de zon macht werd 

gegeven de mensen te verzengen met vuur. Ook dit resulteert niet in vrees voor God. De 

mensen die het overkomt, lasteren de Naam van God, zo hoort Johannes. Dit geldt 

overigens niet voor alle mensen. Er zijn er velen die God wel de eer geven. Er is 

evenwel een verschil tussen wat veel of zelfs de meeste mensen willen en wat ‘het volk’ 

doet. Het Duitse volk en zelfs de meeste militaire leiders van Duitsland wilden zich aan 

het einde van de Tweede Wereldoorlog veel eerder overgeven, maar deden dat niet 

omdat ze gehoorzaam bleven aan Hitler. Ook in de grote Verdrukking is wat ‘het volk’ 

wil. gestuurd door hun leiders. Het volk lastert de God van Israël en schaart zich achter 

de god van de antichrist, die belooft de eindstrijd te zullen winnen. Als ze Israël 

verslaan, zullen ze daarin het bewijs zien dat de God van Israël niet onverslaanbaar is. 

Ze volgen de antichrist, die al vaker zijn macht heeft hersteld en wel onverslaanbaar 

lijkt. 

 

Deze schaal heeft overeenkomsten met de vierde bazuin. Beide hebben betrekking op de 

zon. Maar waar de vierde bazuin de zon schade toebracht, zodat ze voor een derde deel 

niet meer zou schijnen, laat de vierde schaal de zon zo intens schijnen dat de aarde 

verschroeit. 

De vijfde schaal op de troon van het beest 

Als de vijfde engel zijn schaal uitgiet over de troon van het beest, wordt zijn koninkrijk 

verduisterd. Johannes schrijft dat de mensen op hun tong bijten van de pijn. Toch 
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bekeren zij zich niet. Integendeel, zij blijven het beest volgen. Als gevolg daarvan 

hebben ze geen keus en lasteren ze God.  

 

God tart alle goddelijke pretenties van de antichrist en laat zien dat hij zo weinig 

heiligheid heeft dat hij niet eens zijn eigen rijk kan verlichten (zoals het nieuw Jeruzalem 

door God Zelf wordt verlicht). De mensen zullen weten, evenals de geleerden van Egypte in 

de dagen van Mozes, dat het de hand des Heren is die dit doet (Exodus 8:19). Toch 

bekeren zij zich niet. De rampen stapelen zich op. Uit de beschrijving blijkt dat de 

gezwellen van de eerste schaal er ook nog steeds zijn. Bij de vijfde bazuin werd de hemel 

ook verduisterd, namelijk door sprinkhanen, en werden de mensen ook gepijnigd. Bij de 

negende plaag in Egypte werd het rijk van de farao verduisterd. 

De zesde schaal: de Eufraat bereidt de weg 

Als de zesde engel zijn schaal uitgiet over de Eufraat, droogt het water van deze rivier 

op. Dit maakt de weg vrij voor de koningen die komen vanwaar de zon opkomt. De 

voorbereidingen voor de oorlog van de grote dag van God, waarin de antichrist zal 

worden uitgeschakeld, worden getroffen. Als in het volgende vers, drie demonen 

uitgaan om de volken te verzamelen voor die oorlog, moeten de landlegers uit het 

noorden en oosten over de Eufraat trekken.  

 

Dit beeld is een omgekeerde parallel met de uittocht van Israël uit Egypte. Beide 

groepen hebben Jeruzalem als doel, maar Israël trok uit het zuiden, uit de slavernij, 

terwijl de heidenen uit het noorden komen, met hun rijkdom. Israël trok onder leiding 

van Mozes en met hulp van Gods kracht naar ‘Gods berg ver in het noorden’ (Jesaja 

14:13). De heidenen trekken onder leiding van de antichrist in omgekeerde richting naar 

Gods troon in het zuiden. Op hun weg trok Israël door de Rode Zee, die opdroogde om 

het volk doorgang te verlenen. De heidenen trekken door de Eufraat, die opdroogt om 

hun doorgang te verlenen. 

 

De kleur rood (van de Rode Zee) is de kleur van bloed, dat de dood symboliseert. Over 

deze dingen schrijft Paulus: 

1En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de 

wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, 2en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de 

wolk en in de zee. (1 Korintiërs 10:1-2) 

De Eufraat is een symbool van het leven. Deze rivier was en is een bron van 

vruchtbaarheid, overvloed en leven voor de mensen. 

 

De tocht van het volk Israël door de Rode Zee was een beeld van de doop. De doop is 

een beeld van de dood. Israël werd door God uit het slavenhuis geleid en legde zijn 

aardse leven af door zijn doop in de zee, om zo symbolisch naar de hemel te gaan: zij 
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werden hemelburgers. De heidenen dopen zich in het leven en trekken met de satan 

mee naar de berg van God. Israël trok onder bescherming van God en leiding van Mozes 

het beloofde land in, waar men melk en honing vond. De heidenen trekken onder 

‘bescherming’ van de satan en leiding van de antichrist naar Israël, waar zij Gods 

oordeel zullen vinden (Jesaja 11:15). 

Net als een deel van de zesde bazuin, speelt de zesde schaal zich af bij de Eufraat. 

De zesde schaal: de demonen verzamelen de koningen van de aarde 

Johannes beschrijft in vers 13 hoe hij uit de bek van de draak, de bek van het beest en de 

mond van de valse profeet drie demonen als kikvorsen ziet komen, die tekenen doen en 

uitgaan naar de koningen van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog 

tegen de almachtige God. 

 

Ofschoon het er de schijn van heeft dat satan en de antichrist het initiatief nemen tot de 

oorlog, is het Jezus die (zoals we in Openbaring 14:14-19 zagen) ‘de druiven van de aarde 

verzamelt om ze in de persbak te treden’. Satan en zijn handlangers kunnen niets anders 

doen dan hun eigen ondergang bewerken. God heeft de regie. Zelfs als demonen met 

tekenen de koningen verleiden om op te trekken, kunnen deze niet anders dan 

meewerken aan de oorlog die God voorbereidt.  

God is zo zeker van zijn zaak dat Hij door deze profetie, vele eeuwen van te voren al liet 

zien wat de techniek en de bewegingen zullen zijn van Zijn tegenstander. Deze 

tegenstanders kunnen als de tijd er eenmaal is, niet anders dan doen wat God heeft 

bepaald. Het is verdrietig om te zien hoeveel mensen er onder zullen lijden omdat ze de 

Bijbel niet willen geloven en niet op tijd uit die dwaasheid zullen stappen. 

De antichrist verliest zijn macht 

Hier blijkt de macht van de antichrist al af te nemen. Hij kan de koningen niet bevelen, 

maar moet ze verleiden tot de strijd. De onreine geesten uit de bek van de draak 

beschrijft Johannes als kikkers. Kikkers waren volgens de Thora onreine waterdieren. 

Waarschijnlijk zullen deze onreine geesten in vertegenwoordigers van het rijk van de 

antichrist wonen. Dit zal hen in staat stellen de genoemde tekenen te verrichten.  

 

Om ook hier de parallel met de plagen in Egypte te onderstrepen: bij de tweede plaag in 

Egypte kwamen kikvorsen over het land. 

Ik kom als een dief 

Jezus zegt dat Hij komt als een dief en prijst hen die waakzaam zijn. Deze tekst werd al 

eerder aangehaald, toen het ging over de vraag of het mogelijk is om te weten wanneer 

Jezus komt. Jezus bedoelt met deze woorden niet dat de mensen die dan leven, nog 

steeds niet kunnen weten wanneer Hij komt. Eerder bleek dat de mensen in die tijd, als 

zij de Openbaring en Daniël kennen, de dagen kunnen aftellen tot Jezus van de hemel 
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neerdaalt. Jezus komt voor hen die waken, niet als een dief. Zij die hun oren hebben 

gesloten voor de boodschap die de twee getuigen predikten en de Bijbel niet willen 

kennen, zullen door Jezus’ komst worden overvallen. Niemand heeft een excuus. Jezus 

zegt dat de mensen die wel tot geloof zijn gekomen, hun kleren, dat wil zeggen hun 

goede werken, moeten bewaren.  

Armageddon 

De legers worden verzameld op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt 

genoemd. Velen kennen deze naam als een synoniem voor de ondergang van de aarde. 

Het is de plaats waarvan de Bijbel leert dat daar de apocalyps, de eindstrijd, zal 

plaatsvinden. Toch zijn er maar weinigen die de implicatie dat die strijd daadwerkelijk 

ooit zal plaatsvinden, accepteren.  

Armageddon is niet slechts een concept of een idee. Het is een bestaande plaats, waar de 

allesbeslissende oorlog zal plaatsvinden. Er zal een massa soldaten als makke schapen 

naartoe marcheren om er afgeslacht te worden. De naam Armageddon komt in de Bijbel 

verder niet voor. Waarschijnlijk komt de naam van ‘berg van Megiddo’. Vanwege zijn 

centrale ligging was het in de Oudheid regelmatig de plaats waar vijandige legers elkaar 

troffen. Koning Saul is in de vlakte bij Megiddo gedood en koning Josia is er door de 

farao van Egypte verslagen (2 Koningen 23:29). Het is ook de plaats waar Gideon de 

Midianieten versloeg. Door al die strijd is de vlakte een symbool van oorlog geworden. 

Ze ligt zo’n negentig kilometer van Jeruzalem, de stad waarvan God heeft gezegd dat Hij 

er de volken van de aarde zal verzamelen. Het is ook de plaats waar Hij de persbak van 

zijn toorn zal treden (Zacharia 12:2-3 en Openbaring 14:20). 

De zevende schaal op de lucht 

Als de zevende engel zijn schaal uitgiet over de lucht, klinkt er een luide stem uit de 

tempel in de hemel, die zegt: ‘Het is geschied’.  

Wat nu wordt beschreven, werd ook gezien bij het verbreken van het zesde zegel en het 

klinken van de zevende bazuin. Toen werd nog niet meegedeeld waar de genoemde 

dingen vandaan kwamen. Bij het uitgieten van de zevende schaal hoort en ziet Johannes 

stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. Hij schrijft erbij dat deze 

heviger zijn dan ooit tevoren!  

De stad viel in drie stukken 

De grote stad valt in drie stukken uiteen, de steden van de volken storten in en aan 

Babylon wordt door God de drinkbeker van Zijn toorn gegeven.  

De oordelen 

Net als bij het verbreken van het zevende zegel, wordt hier letterlijk vermeld dat alle 

eilanden op de vlucht slaan en er geen berg meer te vinden is. Hagelstenen van elk een 

talent (dertig kilo) storten neer. En nog lasteren de mensen God vanwege de plaag van de 

hagel, want de plaag van de hagel is zeer groot. Deze goddeloze trek is niemand van ons 
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vreemd. Als we iets stoms doen en het gaat mis, dan vragen we ons af: ‘Waar was U nu?’ 

Deze reactie getuigt niet van veel inzicht.  

Uit de beschreven kenmerken blijkt dat de zevende schaal het einde van de 

Verdrukking beschrijft. Dit is het laatste oordeel. Dit is het moment waarop Jezus uit de 

hemel neerdaalt. Er verschijnen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een enorme 

aardbeving, eilanden vluchten, bergen verdwijnen en grote hagel stort uit de hemel op 

de mensen.  

Hagel 
Het is hier niet eenvoudig om te bepalen waar de symboliek eindigt en de beschrijving 

van de werkelijke situatie begint. Aardbevingen kunnen grote gevolgen hebben voor 

bergen en eilanden, maar dat ze allemaal verdwijnen is niet logisch. Van de hagelstenen 

wordt precies gezegd hoe groot ze zijn (één talent). Dit lijkt erop te wijzen dat dit wel 

letterlijk bedoeld is. Over deze hagel zei God al tegen Job (in het oudste boek in de Bijbel):  

22Bent u gekomen bij de schatkamers van de sneeuw? Hebt u de schatkamers van de 

hagel gezien, 23die Ik achterhoud voor een tijd van benauwdheid, voor een dag van strijd 

en oorlog? (Job 38:22-23) 

Dit wat de Openbaring beschrijft, zijn die dagen van benauwdheid. Dit is die dag van 

strijd en oorlog. De legers van de wereld zijn samengetrokken voor de grote dag van 

God. De hagelstenen zijn er waarschijnlijk mede de oorzaak van dat de mensen zich in 

de holen en rotsen der bergen zullen terugtrekken, zoals bij het verbreken van het zesde 

zegel werd vermeld. Een vergelijkbare situatie, waarbij God de vijanden van Israël met 

hagelstenen verslaat, is te vinden in Jozua (10:11).  

7Toen trok Jozua op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hem, en alle strijdbare 

helden, 8want de HEERE had tegen Jozua gezegd: Wees niet bevreesd voor hen, want Ik 

heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor u standhouden. (…) 11Het 

gebeurde, toen zij voor Israël vluchtten en de helling van Beth-Horon af gingen, dat de 

HEERE vanuit de hemel grote stenen op hen wierp, tot Azeka toe, zodat zij stierven. 
(Jozua 10:7-11) 

Stenigen was in het Oude Testament (Leviticus 24:16) de straf op het lasteren van Gods 

naam. Hier worden de lasteraars gestenigd die de antichrist in zijn goddeloosheid 

volgden toen hij tweeënveertig maanden lang grote woorden en godslasteringen sprak. 

Ontploft de Noordpool? 
Omdat God in Job zegt dat de hagel al ligt opgeslagen en het om zeer grote hoeveelheden 

gaat, is het denkbaar dat hiermee het ijs op de noord- en/of zuidpool wordt bedoeld. Er is 

geen andere voorraad ijs op aarde die groot genoeg is voor een wereldwijde neerslag van 

hagel. Het zou kunnen dat een enorme meteoriet op de noordpool inslaat, wat zou 

resulteren in een geweldige ontploffing onder het ijs. Dit zou ook de aardbeving verklaren 

en de voorspelling van Jesaja dat de aarde hevig zal schudden en vervaarlijk zal wankelen als 

een dronkaard (Jesaja 24:19-20).  
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Hagel was de zevende plaag in Egypte. En Israël zal in de eindtijd, net als in Egypte 

destijds, niet door de hagel getroffen worden. Jesaja schrijft over die dag:  

18Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden 

van zorgeloze rust; 19maar waar men afdaalt in het woud, zal het hagelen en de stad zal 

wegzinken in de diepte. (Jesaja 32:19) 

Terwijl de aardbeving en de hagel letterlijk genomen zouden kunnen worden, is dat met 

de bergen en eilanden nog niet zo zeker. De stad waar Jesaja over spreekt, is Babylon. 

Bergen en eilanden 
Eilanden komen in de Bijbel maar weinig voor. Israël kent ook geen echte eilanden. Als 

er over een eiland wordt gesproken, dan gaat het om een land in de Middellandse Zee. 

Het is ook een beetje betekenisloos om bergen en eilanden te laten verdwijnen. Dat de 

hier genoemde bergen een symbool zijn blijkt bij het verbreken van het zesde zegel. 

Daar wordt gemeld dat de mensen zich verschuilen in de bergen en rotsen van de aarde. 

Dat zou niet kunnen als er geen bergen meer zouden bestaan. Omdat de bergen en 

eilanden in één adem worden genoemd en hun verdwijnen een gevolg is van hetzelfde 

oordeel, zou de betekenis hiervan in elkaars verlengde kunnen worden gevonden.  

 

Bij het klinken van de tweede bazuin werd een berg gezien, die in de zee viel. Daar 

bleek dat bergen ook een teken van een groot koninkrijk kunnen zijn. ‘Eilanden’ zouden 

dan staten kunnen zijn, die als een eiland in een lappendeken van grote koninkrijken 

liggen. Een vergelijkbare situatie was er bij het instorten van het Romeinse Rijk in de 

vijfde eeuw. De ‘berg’ van het Romeinse Rijk werd naderhand niet meer gevonden. Een 

tijd lang waren er ook geen nationale staten meer. Heel Europa verviel in een stuurloze 

anarchie van verschillende invloedsferen. Dit zou ook de situatie kunnen worden als 

‘bergen’ als Amerika, Rusland, China en Europa zo getroffen zijn door deze schaal, dat 

ook ‘eilanden’ zoals Spanje, Frankrijk of de afzonderlijke Amerikaanse en Russische 

staten uitgeput en economisch bankroet raken. Zij vervallen dan tot chaos, omdat 

overgebleven ambtenaren, soldaten en politiemannen niet meer kunnen worden 

betaald.  

Bliksemstralen, stemmen en donderslagen 

Als de tempel is geopend, komen er bliksemstralen, stemmen en donderslagen die al 

verschillende keren eerder zijn gezien. Deze zaken zijn het gevolg van dit 

‘schaaloordeel’. De bliksemstralen, stemmen en donderslagen werden beschreven bij het 

verbreken van het zesde zegel. Het over de aarde uitgooien van het vuur van het altaar 

in hoofdstuk 8 en bij het klinken van de zevende bazuin zijn het gevolg van wat bij deze 

laatste schaal gebeurt.  
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Extra informatie over de vijfde en zevende schaal 

De hoer en het beest (Openbaring 17-18) 

Hierna wordt verdere informatie gegeven over wat in het kort werd beschreven bij het 

uitgieten van de vijfde en zevende schaal.  
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Openbaring 17 
1En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en 

zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele 

wateren zit. 2Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de 

bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.  

3En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een 

scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien 

horens. 4En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, 

edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van 

gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 5En op haar voorhoofd stond een naam 

geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de 

gruwelen van de aarde. 6En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de 

heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd 

toen ik haar zag.  

7En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis 

vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en 

de tien horens. 8Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de 

afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de 

grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich 

verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.  

9Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop 

de vrouw zit. 10Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is 

nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. 11En het beest 

dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 
12En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet 

hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen 

ontvangen. 13Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest 

overdragen. 14Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der 

heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem 

zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. 15En hij zei tegen mij: De wateren die u 

gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. 16En de tien 

horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt 

maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. 17Want God heeft het 

in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun 

koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.  

18En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over 

de koningen van de aarde. 
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Babylon, de moeder van de hoeren en gruwelen der aarde (vers 
5) 

Er zit een zekere opbouw in de structuur van de profetie. Sommige belangrijke dingen 

die kort worden genoemd, krijgen later meer aandacht. Er wordt als het ware 

ingezoomd op de gebeurtenissen. Bij het verbreken van het zesde zegel en het klinken 

van de zevende bazuin wordt bijvoorbeeld dreigend natuurgeweld getoond. Er wordt 

daar gesproken over grote hagelstenen, bliksemstralen, donderslagen en bergen en 

eilanden die vluchten. Dit geweld is, zo zagen we later, het gevolg van de zevende 

schaal. Twee andere schalen spreken over Babylon. Bij het uitgieten van de vijfde schaal 

staat dat het koninkrijk van het beest wordt verduisterd, dat dit pijnlijk is en dat de 

mensen daarom God lasteren. En bij het uitgieten van de zevende wordt vermeld dat 

het grote Babylon de beker met de wijn van Gods grimmigheid krijgt. Meer informatie 

krijgt Johannes hier niet.  

 

De profetie gaat in de volgende twee hoofdstukken terug naar deze schalen en toont dan 

meer details over dat oordeel. Deze tekst toont wie Babylon is, wat haar relatie is tot het 

beest en waarom ze zo streng wordt geoordeeld.  

 

Babylon is zo’n belangrijk onderdeel van de profetie dat er veel tijd wordt genomen om 

haar te beschrijven. Er wordt over haar bijna net zo veel gezegd als over de zeven 

gemeenten bij elkaar. Er wordt zelfs meer tekst gebruikt om haar te beschrijven dan 

voor de troon van God in hoofdstuk 4 en 5 of het nieuw Jeruzalem.  

 

In de eerste ‘verhaallijn’, die van het openen van de zeven zegels van de boekrol, wordt 

niets gezegd over Babylon. Ze wordt ook niet genoemd in de tweede lijn, die van de 

zeven bazuinen. Aan het einde van de derde verhaallijn wordt ze plotseling genoemd 

door de tweede engel (vierde teken). Deze noemt haar voor het eerst in de profetie en zegt 

dan dat ze gevallen is (Openbaring 14:8). Bij de zevende schaal, die de laatste momenten 

van de grote Verdrukking weergeeft, werd ook gesproken over haar oordeel. Wie 

Babylon echter is en waar ze voor staat, wordt dan niet gezegd. Uit wat daar wel wordt 

gezegd, blijkt dat ze zeer slecht is, maar niet waarom. Deze twee hoofdstukken laten dat 

wel zien. Maar zelfs hier wordt alleen in symbolen gesproken. 

Babylon is in elk geval heel groot en direct na haar oordeel wordt de bruiloft van het 

Lam aangekondigd. Bij de bruid wordt iets vergelijkbaars gezien. Daarover wordt ook 

pas op het allerlaatste moment gesproken. Dat is ook heel kort, terwijl zij aan het einde 

van alle gebeurtenissen uitgebreid wordt beschreven. 

De twee steden 
Babylon en het nieuw Jeruzalem worden hier aan het slot van de Openbaring als twee 

grote steden beschreven. Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen 

tussen deze steden? 
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• Beide zijn een stad. 

• Bij het openbaren van beide steden wordt Johannes door één van de zeven 

engelen met de laatste zeven schalen, in de geest meegenomen. 

• Beide zijn een vrouw. 

• De hoer zit op de rug van het beest (de antichrist/satan), de bruid is verbonden met 

Christus. 

• Van beide wordt de kleding beschreven. 

• Van beide wordt beschreven wat er in haar gebeurt. 

 

Wat leert dit ons over beide steden? Dat ze tegenpolen zijn. We hoeven ons dus maar af 

te vragen wat de tegenpool is van het nieuw Jeruzalem om te weten wat  Babylon is. Dat 

is hier wat lastig om te zeggen, omdat we het nieuw Jeruzalem nog niet hebben 

beschreven. Het lijkt mij niet onverantwoord om alvast een voorschot op het 

bestuderen van het nieuw Jeruzalem te nemen en erop in te gaan of die stad het volk 

Israël in haar glorievolle staat is óf dat dit de gemeente zal zijn.  

Wie is dan de tegenstander van zowel Israël als de gemeente op aarde? Natuurlijk is dat 

de duivel, maar die wordt apart genoemd. Wie het ook is, blijkt bij het bestuderen van 

Babylon zelf. 

Babylon 

Babylon lag aan de Eufraat en was de hoofdstad van het Babylonische rijk. Ze was 

gesticht door Nimrod, die in de Bijbel wordt beschreven als een ‘geweldig jager voor 

God’. Een belangrijk kenmerk van Babylon in de Openbaring is, dat ze wordt 

beschreven als moeder van de gruwelen (afgoden) op de aarde. Ze wordt ook als een hoer 

beschreven. Een hoer is een vrouw die haar lichaam verkoopt aan een andere man dan 

haar echtgenoot, tenzij ze nog niet getrouwd is, wat in het geval van Babylon wel zo 

lijkt te zijn. Tegenover haar staat immers de bruid. Een bruid geeft zichzelf voor haar 

hele leven aan haar man. De bruid is in dit geval een groep mensen die zich heeft 

toegewijd aan het Lam (Christus). Wat staat tegenover Gods initiatief met de mens; wat 

zou daarom met ‘Babylon’ bedoeld kunnen zijn?  

Vele wateren – woestijn 

Een aanknopingspunt dat inzicht geeft in wat Babylon is, is het gegeven dat Johannes 

ziet dat de stad aan vele wateren ligt. Deze wateren zijn volgens vers 15 ‘natiën en 

menigten en volken en talen’. Dit werpt licht op de stad. De stad is niet een bepaalde 

locatie. Ze is net als de kerk verspreid over de natiën, volken en talen van de aarde.  

De oude stad Babylon lag aan de Eufraat. Het Babylon dat hier wordt beschreven, ligt 

aan vele wateren. Toch wordt Johannes, als hij haar wezen wil begrijpen, naar de 

woestijn gebracht. De woestijn is geen plaats van vele wateren, maar van gebrek en 

schraalte. De woestijn is symbolisch een dode plaats buiten de gemeente van God. Het 
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door God verlaten zijn van de woestijn is ook zichtbaar in de symboliek van de Grote 

Verzoendag. Tijdens die feestdag werd een bok overladen met de zonden van Israël (de 

‘zondebok’) en de woestijn in gestuurd (Leviticus 16:22).  

Het godslasterlijke beest 

Johannes zag Babylon zitten op een scharlakenrood beest dat vol van godslasterlijke 

namen was. Dit beest met zeven koppen en tien horens is een kopie van de draak die 

Johannes eerder zag:  

3En 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. (Openbaring 12:3) 

De draak, zo staat in Openbaring 12, is de satan. Hieruit blijkt al dat de hoer, Babylon, 

bij de satan hoort, zoals de bruid, het nieuw Jeruzalem, bij Christus hoort. 

Een stad in het land Sinear 

De profeet Zacharia beschrijft iets wat lijkt op wat hier in de Openbaring staat: 

5En de Engel Die met mij sprak, trad naar voren en zei tegen mij: Sla toch uw ogen op en 

zie wat daar tevoorschijn komt. 6Ik zei: Wat is dat? Hij zei: Dat is een efa die 

tevoorschijn komt. Hij zei: Dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. 7En zie, 

een loden deksel werd opgelicht, en er was een vrouw, die midden in de efa zat. 8En Hij 

zei: Dit is vrouwe Goddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de efa en Hij wierp 

het loden gewicht op de opening ervan. 9Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, twee 

vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. Zij hadden vleugels als 

de vleugels van een ooievaar en zij tilden de efa op tussen de aarde en de hemel. 10Toen 

zei ik tegen de Engel Die met mij sprak: Waar brengen zij deze efa heen? 11Hij zei tegen 

mij: Naar het land Sinear om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij 

daar op haar voetstuk geplaatst. (Zacharia 5:5-11) 

Dit maakt duidelijk wat Babylon is. Ze is ‘vrouwe goddeloosheid’. God zal voor haar een 

huis bouwen in het land Sinear. Sinear betekent ‘land tussen twee rivieren’, dat is 

Mesopotamië. Het was de streek waar Babel lag. God gaat een stad bouwen voor 

goddelozen. Goddelozen is in de Bijbel niet hetzelfde als atheïsten (mensen die niet in God 

geloven).  

Wat is goddeloosheid? 

Goddeloosheid is in de Bijbel een beschrijving van mensen die in hun handelen geen 

rekening houden met God. De profeet Daniël doet boete voor het volk met de woorden: 

15Nu dan, Here, onze God, die uw volk uit het land Egypte hebt geleid met een sterke 

hand en U een naam hebt gemaakt, gelijk heden ten dage; wij hebben gezondigd, wij 

hebben goddeloos gehandeld. (Daniël 9:15) 
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Goddeloos handelen is handelen tegen de wil van God in. Koning David zegt op een 

zeker moment: 

“22want ik heb de wegen des HEREN gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van 

mijn God. (2 Samuel 22:22) 

Goddeloosheid is afwijken van Gods wegen, zegt David. Dat is afwijken van de Tien 

Geboden. Het eerste gebod zegt: 

1Toen sprak God al deze woorden: 2Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land 

Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 3U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht 

hebben.  

4U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, 

of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. 5U zult zich daarvoor niet 

neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, 

Die de(ze) misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde 

geslacht van hen die Mij haten. (Ex. 20:1-5) 

Goddeloos handelen is eerst en vooral het dienen van andere goden voor Zijn 

aangezicht. Het overtreden van de overige geboden – zoals niet de sabbat houden, geen 

echtbreuk plegen, niet stelen en niet begeren – komt voort uit begeerte, drift en 

zwakheid. Deze geboden zijn niet onbelangrijk, maar toch fundamenteel anders dan het 

eerste gebod. Het maken van een afgodsbeeld en het daarvoor neerknielen of daaraan 

offeren, op wat voor manier dan ook, is van een andere orde.  

 

God zegt dat afgoderij gedrag is van mensen die Hem haten. Het aanbidden van andere 

goden doen mensen niet omdat ze een zwak moment hebben of boos zijn. Het is een 

bewuste daad. Er zijn maar weinig mensen die kunnen garanderen dat ze nooit iemand 

een klap zullen geven, zelfs niet als alles tegen zit. Als mensen kunnen we, 

voortgedreven door onze drift, in de verleiding komen om iets te doen waarvan we 

weten dat het fout is. Maar mensen kunnen wel voorkomen dat ze beelden in hun huis 

halen en daar bijzondere krachten aan toekennen. Dat is het soort goddeloosheid 

waarvoor God een huis, een stad, bouwt in Sinear: Babylon.  

Goddeloosheid, afgoderij en hoererij 

Omdat goddeloosheid het dienen van andere goden voor Gods aangezicht is, is dit voor 

Hem gelijk aan overspel. Zij die zich daarmee inlaten, dienen vele goden maar hebben 

een bijzondere relatie met het beest. Het Babylon is als het ware hun minnares. God 

gebruikt een nog beledigender woord: hoer! Dit is een ernstig verwijt. De God die hemel 

en aarde heeft geschapen, voelt zich door hen afgewezen. Hij zegt niet dat mensen zelf 

maar moeten weten wat ze geloven, als ze maar een moreel goed leven leiden. Nee, Hij 

stelt hier kort maar krachtig dat mensen die andere goden dienen, Hem ontrouw zijn.  
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Een man wiens vrouw zich heeft laten verleiden door een ander, zegt doorgaans ook 

niet onverschillig dat zij zelf moet weten met wie ze naar bed gaat. Hij zal boos op haar 

zijn en de vent met wie ze dat gedaan heeft, lelijk omschrijven. Ergens zou hij hem het 

liefst vermoorden. Als hij die emotie niet heeft, houdt hij niet van zijn vrouw.  

Zo is God niet onverschillig over de goddeloosheid van de mens. Hij trekt het Zich aan. 

De mens is van Hem. Hij heeft hem geschapen. Mensen die niet in God geloven, hebben 

geen excuus. God is de Schepper van iedereen. Iedereen die God afwijst, wijst zijn eigen 

Vader af. En iedereen die Christus afwijst, wijst de meest waardevolle relatie af die hij of 

zij kan hebben. Dat mag hem of haar misschien niets kunnen schelen, maar het kan God 

wel schelen. Deze tekst maakt duidelijk dat zij die niet geloven of andere goden 

achterna lopen, zich bewust of onbewust afkeren van God en deel hebben aan Babylon. 

Hun bestemming is in de woestijn van het land Sinear.  

De minnares wordt aan het lijntje gehouden 

Hoe is de goddeloosheid in deze hoofdstukken herkennen? Babylon zit aan vele wateren 

(vele volken) in de woestijn (zonder God) op de rug van het beest uit de zee (de antichrist), 

dat zijn macht en troon van de satan zelf kreeg (Openbaring 13). Dat is het noodlot van de 

goddeloze. Of hij wil of niet, hij volgt de geest van de antichrist waar die ook gaat. 

Goddelozen hebben geen grotere koning dan de antichrist en ook al respecteert hij hen 

niet, ze doen wat hij wil.  

De minnares haat de vrouw 

De relatie die mensen tot God hebben, komt in de praktijk vrijwel altijd tot uitdrukking 

in hun houding tegenover zowel Israël (Gods volk) als de kerk (Gods gemeente).  

Rationeel en historisch is antisemitisme niet te begrijpen. Of dit nu in Europa of het 

Midden-Oosten plaatsvindt. Nog geen generatie na de moord op zes miljoen Joden in 

Europa worden al weer oproepen gehoord om niet te kopen bij Joden, door producten 

uit Israël te boycotten (Boycott, Divestment, Sanctions (BDS)).  

De argumenten zijn altijd ‘moreel’ of ‘rationeel’ maar de drang om Joden te haten komt 

vrijwel altijd voort uit de permanente strijd van de draak (satan) tegen de vrouw (Israël), 

zoals we die in Openbaring 12 zagen. 

Ook kritiek op de kerk komt vrijwel altijd van ongelovigen. Ze is meestal 

ongenuanceerd en buitenproportioneel. De kerk komt vrijwel uitsluitend in het nieuws, 

als er iets mis gaat. Vrijwel niemand weet dat de kerk de grootste vrijwilligersorganisatie 

van de wereld is, die gevangenen bijstaat en mensen helpt die in ellende en vaak 

letterlijk op vuilnisbelten leven. De kerk loopt er niet mee te koop maar zij die kritiek 

op haar hebben, verzwijgen dat de kerk een netwerk van goede doelen ondersteunt en 

ziekenhuizen en scholen over de hele wereld bouwt waar overheden dit verzaken.  

Ondanks haar gebreken is het niet moeilijk om in de kerk het DNA van een koninkrijk 

te zien dat meer positiviteit in zich heeft dan welke organisatie of religie ook. De duivel, 

op wiens rug de mensen zitten die God niet dienen, toont hun dit niet. De media 
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etaleren trouw alles wat de duivel hun voorschotelt als er ergens in de kerk iets fout 

gaat.  

Als iemand God en Zijn Woord niet liefheeft, dan zal hij of zij vroeg of laat Israël en de 

kerk gaan haten. Dat komt doordat zulke mensen getrouwd zijn met (zitten op de rug van) 

de antichrist. Die zal met hen langs paden trekken waarlangs hij wil, en hun de dingen 

laten zien die hij wil, en hun de dingen laten horen die hij ze influistert. De centrale 

boodschap van satan is dat de kerk en de Jood verkeerd zijn.  

De kleding van de minnares 

De kleding die Babylon draagt en die beschreven wordt in vers 4, is gemaakt van 

scharlaken en purper. Het is intussen wel duidelijk dat we ook hier een betekenis achter 

moeten zoeken. Wat is de betekenis van deze materialen?  

Purper en scharlaken 
Purper en scharlaken zijn materialen die koninklijke waardigheid onderstrepen. Purper 

wordt bij de bouw van de tabernakel beschreven als een stof die zowel in rood als blauw 

voorkomt (Exodus 26:1). Scharlaken is een donkerrode kleur die, net als purper, werd 

gebruikt in voorname gewaden. Beide materialen waren zowel in het voorhangsel van 

de tabernakel als in de priesterkleren verwerkt. Telkens werden daar roodpurper, 

blauwpurper, scharlaken en fijn linnen gebruikt. In de priesterkleren was ook goud 

geweven. Babylon heeft dus kleding aan die lijkt op die van een priester in de 

tabernakel. Het verschil is dat er geen wit (linnen) en goud in is verwerkt. Ze is wel 

versierd met goud, maar dit was niet, zoals bij de priesters, in haar kleding geweven 

(Openbaring 18:16).  

De betekenis van wit in kleren komt ook op andere plaatsen voor. In hoofdstuk 1 zagen 

we Jezus in het wit gekleed, met een gouden gordel om. Wit spreekt daar van reinheid 

en goede werken. Dat komt ook voor in de kleding van de bruid in Openbaring 19:  

8En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit 

fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. (Openbaring 19:8) 

Goud is het meest kostbare metaal. Het symboliseert in de tabernakel de goddelijkheid 

(zie ook de aantekeningen bij Openbaring 4:2: ‘de troon’). Babylon is bekleed met koninklijke en 

priesterlijke waardigheid die aan de tabernakel doet denken, maar ze is niet bekleed met 

het goud; het is eraan gehangen. Daarnaast heeft ze het scharlakenrood van bloedoffers 

aan; iets wat in nagenoeg elke godsdienst voorkomt. Zo getuigt haar versiering van luxe 

en ‘vroom’ leven (offers). Ze mist de rechtvaardige daden van heiligen. 

De moeder van alle afgoden  

Bij goddeloosheid moet dus, zoals opgemerkt, niet aan atheïsme worden gedacht, hoe 

verfoeilijk dit ook mag zijn. Goddeloosheid is vooral afgoderij. Dit blijkt ook uit de 

mededeling dat Babylon de moeder is van de gruwelen van de aarde. Gruwelen zijn 

afgoden. Mozes beveelt het volk Israël vlak voordat dit het beloofde land binnengaat: 
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25De beelden van hun goden moet u met vuur verbranden. Het zilver en goud dat erop 

zit, mag u niet begeren of voor uzelf nemen, anders wordt u daardoor verstrikt, want het 

is voor de HEERE, uw God, een gruwel. (Deuteronomium 7:25) 

Hoeren zijn mensen die hun lichaam verkopen voor geld. Geestelijk gezien zijn het 

mensen die hun lichaam (wat behoort tot het lichaam van Christus) verkopen aan een andere 

god en zo ontrouw zijn aan de enige levende God.  

20U nam uw zonen en uw dochters, die u Mij gebaard had en bracht ze als offer voor hen 

om te eten. Waren uw hoererijen niet genoeg, 21dat u Mijn kinderen geslacht hebt, ze 

prijsgegeven hebt, toen u ze voor hen door het vuur liet gaan? (Ezechiël 16:20-21) 

Ezechiël heeft het over de kinderoffers die Israël bracht.  

23Na al uw kwaad gebeurde het – wee, wee u! spreekt de Heere HEERE – 24dat u voor 

uzelf een verhoging bouwde en voor uzelf op elk plein een hoogte maakte. 25Bij elk 

kruispunt bouwde u uw hoogten. U misbruikte uw schoonheid afschuwelijk, u spreidde 

uw benen voor ieder die voorbijtrok en maakte uw hoererijen talrijk. (Ezechiël 16:23-25) 

De genoemde hoogten waren offerhoogten voor afgoden uit andere landen, zoals Egypte 

en Assur. Op bijna perverse manier beschrijft God het gedrag van Israël: 

26U bedreef hoererij met de Egyptenaren, uw zwaargeschapen buren. U maakte uw 

hoererijen talrijk, zodat u Mij tot toorn verwekte. 27Zie, daarop strekte Ik Mijn hand 

tegen u uit en verminderde het u toegewezen deel, en Ik gaf u over aan de willekeur van 

hen die u haten, aan de dochters van de Filistijnen, die te schande werden vanwege uw 

schandelijk gedrag. 28Daarna bedreef u hoererij met de Assyriërs, omdat u 

onverzadigbaar was. U bleef hoererij met hen bedrijven, en nog raakte u niet verzadigd. 
(Ezechiël 16:25-32) 

Dit geeft een goed beeld van wat God bedoelt met hoererij. Ook blijkt hieruit dat 

hoererij niet alleen plaatsvindt bij de heidenen. Israël kon er ook wat van. En de kerk, 

zo bleek in de hoofdstukken over de zeven gemeenten, was niet veel beter.  

 

Johannes schrijft in vers 5 dat op het voorhoofd van Babylon een naam stond 

geschreven: ‘Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de 

gruwelen van de aarde’. Babylon is de moeder, de bakermat, van alle afgoderij. Tegelijk 

staat er dat dit feit eigenlijk tot nu toe onbekend was. Er staat inderdaad vrijwel niets in 

de Bijbel over de herkomst van die vreemde gewoonte van mensen om zich voor 

beelden neer te knielen die ze zelf hebben gemaakt en die ze zelf goddelijk hebben 

verklaard.  

God heeft de aarde verwoest door het water van de zondvloed vanwege de zonden van 

de mensen, maar in het verslag hiervan staat niet dat Hij dat deed omdat de mensen 

toen beelden aanbaden. Aangenomen mag worden dat Noach en zijn zonen de 

herinnering aan de zondvloed nog vers in hun geheugen hadden en het wel uit hun 
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hoofd lieten om afgodsbeelden te aanbidden. Wat heeft dit alles met Babel te maken? 

Waarom wordt hier de naam Babylon genoemd?  

Waarom heet de hoer Babel 

Babel is vooral bekend van de ballingschap van Juda ten tijde van koning Nebukadnezar. 

In die periode wordt er niet heel negatief gesproken over de stad en haar koning:  

37U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het 

koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. 38Overal waar de mensenkinderen wonen, 

heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u 

aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. (Daniël 2:37-38) 

Babel heerste over de hele aarde. God heeft de koning deze heerschappij gegeven en dat 

was een gouden heerschappij. Het klinkt allemaal heel anders bij monde van de profeet 

Jesaja, die eerder leefde dan Daniël. Jesaja schreef een tekst die Daniël moet hebben 

gekend: 

3En het zal geschieden op de dag waarop de HEERE u rust zal geven van uw smart, uw 

onrust en de harde slavenarbeid die men u heeft doen verrichten, 4dat u dit spotlied zult 

aanheffen op de koning van Babel, en u zult zeggen:  

Hoe houdt de onderdrukker op; opgehouden is de onderdrukking! 5De HEERE heeft de 

stok van de goddelozen gebroken, de staf van de heersers, 6die volken sloeg in 

verbolgenheid met slagen zonder ophouden, die in toorn over de heidenvolken heerste 

met een vervolging zonder inhouding. 7Nu komt heel de aarde tot rust en stilte. (…) 
11Uw trots ligt neergeworpen in het graf, met de klank van uw luiten. Onder u is een bed 

van maden gespreid, en wormen zijn uw deken. (Jesaja 14:1-11) 

De tekst die hierop volgt en al een aantal keren voorbij is gekomen, gaat niet eens meer 

over de stad, maar over de geest die de stad beheerst. Deze tekst gaat over de koning van 

Babel en dat is de duivel zelf. 

12Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op 

de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! 13En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar 

de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg 

van de ontmoeting aan de noordzijde. 14Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal 

mij gelijkstellen met de Allerhoogste. 15Echter, u bent in het rijk van de dood 

neergestort, in het diepst van de kuil! 16Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu 

die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, 17die van de wereld 

een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijkmaakte, zijn gevangenen niet 

losliet om naar huis te gaan? (Jesaja 14:12-17)  

Deze tekst toont hetzelfde beeld. Babylon wordt in één adem genoemd met de duivel, 

die in de Openbaring wordt beschreven als de draak met zeven koppen en tien horens. 

Maar dit geeft nog niet aan wat er dan met de stad aan de hand is, dat God haar zo 

genadeloos veroordeelt.  
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Heel veel is er vanuit de Bijbel niet bekend over Babylon. Zonder deze profetie uit de 

Openbaring zou haar rol in het verleden inderdaad, zoals de engel zegt, een geheimenis 

zijn gebleven. Haar oorsprong en daden lijken gehuld in de nevelen van de oudheid. 

Genesis meldt over de geschiedenis van Babel: 

1Dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafeth. Bij hen 

werden na de vloed zonen geboren.  

(…) 6De zonen van Cham zijn: Cusj, Mizraïm, Put en Kanaän. 7De zonen van Cusj zijn: 

Seba, Havila, Sabta, Raëma en Sabtecha. De zonen van Raëma zijn: Sjeba en Dedan.  

8En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden. 9Hij was 

een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: Als 

Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE. 10Het begin van zijn 

koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear. (Gen. 10: 1-10) 

Babel was dus een stad in het land Sinear, die was gesticht door Nimrod. Nimrod was de 

zoon van Kus (Cusj), een zoon van Cham en een kleinzoon van Noach. In de Kronieken 

wordt Nimrod ook genoemd: 

10Kus verwekte ook Nimrod; deze was de eerste, die machtig werd op aarde. (1 Kronieken 

1:10) 

Nimrod 
Nimrod werd dus de eerste die een groot rijk stichtte op aarde. Voor die tijd leefden de 

mensen nog in familieverband. De zonen van Noach zullen met hun kinderen 

uitgewaaierd zijn over de omgeving rond de Ararat. Er was nog ruimte genoeg en geen 

reden tot veel maatschappelijke organisatie. Nimrod had daar andere ideeën over. Hoe 

dat gegaan is, is niet heel duidelijk, maar tussen de regels door staat er wel informatie 

over in de Bijbel. Zo is er iets opmerkelijks met de tekst uit Genesis over Nimrod. Als 

eerste is er de mededeling dat Nimrod zo’n geweldig jager was. Dit lijkt hier positief 

bedoeld. Als iemand iets goed kan en als in één adem wordt gezegd dat hij een 

geweldenaar was en dan ook nog ‘voor de Here’, dan zal dat wel goed zijn. Als er 

vervolgens staat dat hij de eerste was die machtig werd op de aarde, dan ligt daar niet 

direct een aanwijzing in dat dit foute boel moet zijn geweest.  

 

Het beeld dat zich opdringt is dat van een geliefde zoon, zoals Ezau dat was voor Isaak. 

Ezau was ook een groot jager. Nimrod was een initiatiefrijk man, vol energie, krachtig 

en een stedenbouwer, een groot jager. Maar als dat zo is, waarom wordt Babel dan 

beschreven als het startpunt, de bakermat, de moeder van alle ellende en afgoderij op 

aarde? Is dat jagen van Nimrod wel positief bedoeld?  

Negens in de Bijbel wordt gesproken over mensen die worden opgeroepen om grote 

jagers te zijn voor Gods aangezicht. Als God een verbond sluit met Abraham, dan zegt 

Hij: 
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1Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht. 2Ik zal Mijn 

verbond sluiten tussen Mij en u, en u uitermate talrijk maken. (Genesis 1:1-2) 

Mensen worden opgeroepen om voor Gods aangezicht te wandelen. Niet om voor Gods 

aangezicht te jagen. Als God Nimrod dan zo waardeerde, waarom zou Hij de stad die hij 

gesticht heeft, dan vervloeken? Waarom spreekt de profeet over de koning van Babel 

met de volgende woorden? 

16Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die 

koninkrijken deed beven; 17die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak; 

die zijn gevangenen niet naar huis liet keren?  

18De koningen der volken liggen allen met ere, ieder in zijn woning, 19maar gij zijt 

weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde scheut, overdekt met verslagenen 

die door het zwaard doorboord zijn, die neerdalen naar de stenen der groeve als een 

weggetrapt aas. (…) 21Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed om de 

ongerechtigheid van hun vaderen; opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en 

het oppervlak der wereld vullen met steden. 22Zo sta Ik tegen hen op, luidt het woord 

van de HERE der heerscharen, en Ik roei van Babel uit naam en rest, telg en spruit, luidt 

het woord des HEREN. (Jesaja 14: 16-22) 

Wat is er aan de hand met Babylon? Dit zijn geen milde woorden voor de stad van 

Nimrod. De stad zal met de grond gelijk gemaakt moeten worden. God roeit het rijk van 

Babel uit om te voorkomen dat het de aarde in bezit neemt en het oppervlak van de 

wereld met steden vult. Integendeel, zegt God… 

23Ik zal het maken tot een bezit van roerdompen en tot waterpoelen, en Ik zal het 

wegbezemen met de bezem der verdelging, luidt het woord van de HERE der 

heerscharen. 24De HERE der heerscharen heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik gedacht 

heb, zo zal het geschieden, en zoals Ik besloten heb, zal het tot stand komen. (Jesaja 14: 23-

24) 

Is dit de straf voor de man die een groot jager was voor de Here? Het gaat al heel snel 

mis met Babel, zo lezen we in Genesis.  

De toren van Babel 
Tamelijk bekend is hoe de mensen in Sinear een stad en een toren bouwen om te 

voorkomen dat ze over de aarde verspreid raken.  

1Heel de aarde had één taal en eendere woorden. 2En het gebeurde, toen zij naar het 

oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. 3En 

zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En 

de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4En zij zeiden: 

Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel 

reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde 

verspreid!  
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5Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan 

het bouwen waren, 6en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. 

Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te 

doen, voor hen onmogelijk zijn. 

7Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van 

allen elkaars taal zullen begrijpen. 8Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de 

aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. (Genesis 11: 1-8) 

Een vaak gehoorde verklaring voor de verwarring van de taal is dat God de mensheid 

strafte voor hun hoogmoed, omdat ze dachten dat ze met hun toren de hemel zouden 

kunnen bereiken. Dit vertoornde God dermate, zo wordt dan verondersteld, dat Hij hun 

taal verwarde, waardoor ze het werk niet af konden maken en ze over de aarde 

verspreid raakten: 

19Daarom noemt men haar Babel, omdat de HERE daar de taal der gehele aarde verward 

heeft en de HERE hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft. (Genesis 11:9) 

Dat de mensen met hun toren de hemel wilden bereiken staat evenwel niet in de tekst. 

Er staat ook niet dat ze stopten met het bouwen van de toren, toen God hun taal 

verwarde, maar dat ze stopten met het bouwen van de stad. Het probleem lijkt meer in 

de stad dan in de toren te liggen.  

 

Dat de mensen werkelijk met deze toren de hemel dachten te kunnen bereiken is 

natuurlijk niet waar. Zij wisten echt wel dat ze geen toren konden bouwen die hoger 

was dan de Ararat, die vijf kilometer hoog is. Deze berg ligt zo’n achthonderd kilometer 

ten noorden van Babel, en was over het redelijk vlakke land goed te bereiken. De berg, 

waar hun grootvader met de ark op geland was, moet beslist bekend zijn geweest. 

Misschien lag die zelfs wel in hun machtsgebied. Als de hoogte van de toren een 

probleem was voor God, dan was het voor Hem vrij simpel om hen er zelf achter te 

laten komen dat ze daarmee nooit de hemel zouden kunnen bereiken. Hij hoefde hen 

alleen maar te laten doorploeteren. Het was een kwestie van tijd voor dat de toren onder 

haar eigen gewicht zou instorten.  

 

Er is meer aan de hand met de stad en de toren. Het feit dat ze de moeder van alle 

gruwelen genoemd wordt en het beeld dat Jesaja van haar geeft, doen vermoeden dat 

Babel het startpunt en eerste centrum is geweest van de afgoderij op aarde. Nimrod 

betekent zoveel als ‘held’ of ‘opstand’. Is die opstandigheid het kenmerk van Babylon 

geworden? Er zijn buiten-Bijbelse bronnen die veel over Nimrod vertellen. We zullen 

die verder niet uitwerken, omdat we ons voor de uitleg van de Openbaring alleen willen 

richten op de Bijbel zelf, maar het beeld dat in de buiten-Bijbelse bronnen naar voren 

komt, komt wel overeen met wat we hier in de Bijbel lezen.  
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Het heeft er veel van weg dat Nimrod al snel na de zondvloed een belangrijke rol heeft 

gespeeld in een opstand tegen Jahweh. Hij was daarin zo succesvol dat hij alle volken 

(die toen nog één taal spraken) aan zich leek te gaan onderwerpen. Dit moet de reden zijn 

geweest dat God het streven van Babel om de wereld te onderwerpen vanuit hun stad, 

tegen wilde gaan. Babel – wat "verwarring (door vermenging)" betekent – was bezig een 

stad en toren voor haar eigen religie te bouwen. Het zou een soort Mekka of Rome 

moeten worden: het centrum van hun cultus, waar niet Gods Naam centraal stond, maar 

de naam van hun nieuwe goden. Als dit door zou gaan, zou de hele aarde onderworpen 

worden aan deze nieuwe soort zonde.  

Babel als een cultus 
Uit hun leeftijden, die in Genesis vermeld worden, blijkt dat Noach en zijn zonen en 

kleinzonen nog leefden toen Nimrod bezig was met het bouwen van zijn rijk. Deze 

generaties zullen zonder twijfel nog grote invloed hebben gehad in die oude wereld. Zij 

zullen beslist tegen de cultus van Babel hebben geprotesteerd. De kennis van God en de 

zondvloed was in die dagen nog alomtegenwoordig. God wilde de aarde echter niet voor 

een tweede keer zo verwoesten. Daarom verbrak Hij het koninkrijk van Nimrod door 

het te verwarren. Dit past ook bij wat God bij monde van Jesaja over Babel zei:  

21Maakt voor zijn zonen een slachtbank gereed om de ongerechtigheid van hun vaderen; 

opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en het oppervlak der wereld vullen 
met steden. (Jesaja 14:21) 

God wilde niet dat de ongerechtigheid van de vaderen zich via de zonen zou 

verspreiden over het oppervlak van de aarde. Voordat Babel ontstond waren er wel 

zonden maar er wordt niet gesproken over afgoden. Babel is in deze zaken een keerpunt 

geworden. Zij werd de moeder van de gruwelen en afgoden.  

Zij is de moeder, het begin, van de afgoderij. Zij heeft dit alles voortgebracht. Zij 

introduceerde de cultussen waarin onreine geesten werden vereerd. Pas met Babel is de 

afgodendienst in de wereld gekomen.  

Toen God hun taal verwarde, erkenden de mensen uit Babel niet dat ze gezondigd 

hadden, maar namen zij hun afgodsbeelden, die hen tot de bouw van de toren hadden 

aangezet, mee in hun verspreiding over de aarde. De verschillende culturen die daaruit 

ontstonden hebben echter allemaal hun herinneringen bewaard aan de tijd van vóór de 

taalverwarring. Zo komen in vele mythologieën verminkte sporen voor van verhalen 

die bekend zijn uit de Bijbel. Op vele plaatsen wordt gesproken over de aarde die is 

voortgekomen uit het water en over de mens die naar het beeld van (één van) de goden 

uit de aarde is geschapen. Gods spreken kom je tegen in het scheppend ‘trillen’ van 

allerlei zaken zoals een fluit bij Brahma (hindoes). Ook vinden we in verschillende 

mythen voorbeelden waarin de goden het leven gaven aan mensen en dieren door in 

hen te blazen. Ook zijn vele religies bekend met een hemel en een hel, boze geesten en 

de duivel. Verder zijn er talloze overgeleverde verslagen bekend van de zondvloed en de 

torenbouw van Babel, in allerlei culturen. Het is zelfs in de geschiedenis terug te zien op 
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welk moment deze culturen na Babel ontstonden en dat ze allemaal rond dezelfde tijd 

hun schrift (opnieuw) ontwikkelden.  

De afgoderij van Babel leeft voort in mythen en afgoden 
In het eindoordeel zullen alle geestelijke machten die Israël en de gemeente van 

Christus hebben bedreigd, alle afgoden die hun oorsprong hebben in de hoer Babylon, 

worden vernietigd. Het lijkt erop dat deze religies zich weer in één systeem zullen 

verzamelen en dan in één keer in hetzelfde oordeel door God worden gestraft.  

Het zich verzamelen van deze religies is al geruime tijd aan de gang. Op dit moment zijn 

er stromingen die zich inspannen om tot een dergelijk samengaan van alle godsdiensten 

te komen. Zowel binnen als buiten de kerk zijn dergelijke ontwikkelingen te zien. Eén 

daarvan is een ongezonde uitbreiding van de oecumene tot de wereldreligies. Een 

bredere ontwikkeling is het idee van het nieuwe tijdperk (New Age). Deze beweging zet 

de deur open voor alle godsdiensten. Ook binnen veel kerken is er behoefte om samen 

met andere godsdiensten te werken aan een betere wereld.  

New Age – Moderne spiritualiteit 
De New Age-beweging is een verzamelnaam voor occulte stromingen die hun wortels 

hebben in de theosofie en antroposofie. Centrale gedachte is dat de aarde, na ongeveer 

tweeduizend jaar in het astrologische teken van de vissen, halverwege deze eeuw in het 

teken van de waterman komt te staan. Dit zal een verruimende werking op de menselijke 

geest hebben, waardoor we ruimdenkender, holistischer, creatiever en spiritueler zullen 

worden. De oude waarden van het vissentijdperk (het Bijbelse christendom) moeten worden 

afgeschud of aangepast voor een nieuwe tijd. Er is veel aandacht voor oosterse godsdiensten 

en geneeswijzen, reïncarnatie, de wet van het karma, enzovoorts. 

Na de opname van de gemeente zal het instituut kerk vervallen tot afgoderij. De Bijbel 

zal er niet meer centraal staan. Het gaat zelfs niet meer om Jezus en de Schepper, maar 

om het ‘Jezus-principe’ en Moeder Aarde. Een deel van de kerk zal worden gevoegd bij 

de verzamelde wereldgodsdiensten. Elke godsdienst zal zijn eigen geloof belijden, maar 

vermengd zijn met allerlei elementen uit andere godsdiensten.  

 

De Wereldraad van Kerken wordt nu al op punten meegesleept in de geest van Babylon. 

Het is God Zelf die de (wereld)godsdiensten samensmeedt om hen in het ‘einde der 

dagen’ in één keer te oordelen. Toch is het nog niet zover. Ofschoon het op dit moment 

geestelijk gezien slecht gaat met de Wereldraad (zie aantekeningen bij Openbaring 3:14 

‘Laodicea’), zijn zij nog niet zo diep gevallen als de grote hoer. Er is, tot de opname van de 

gemeente, nog de mogelijkheid zich te bekeren. Jezus zegt tegen hen dat Hij binnen wil 

komen om maaltijd te houden (Openbaring 3:20-21).  



464 

 

Dronken van het bloed van de heiligen 

Babel is dronken van het bloed van de heiligen, staat er in vers 6, en van het bloed van 

de getuigen van Jezus. De hoer zal door haar relatie met de antichrist 

medeverantwoordelijk zijn voor de dood van de honderdvierenveertigduizend.  

 

Zoals vrijwel de hele Duitse kerk probleemloos trouw zwoer aan Hitler, zo zal een deel 

van de internationale kerk dat doen aan de antichrist en zo via Babylon aan hem 

verbonden zijn. Zo zal de kerk medeverantwoordelijk zijn voor de misdaden van haar 

leider. In de Verdrukking gaat het dan om de vervolging en dood van allen die in 

hoofdstuk 7 werden gezien: de ‘menigte die niemand kon tellen uit elk geslacht, taal, 

volk en natie, die kwam uit deze grote Verdrukking’. Zij hebben hun kleren wit 

gewassen in het bloed van het Lam. Dit zijn de mensen die niet voor het beeld wilden 

buigen en zijn merkteken, zijn naam of het getal van zijn naam niet op hun voorhoofd 

of hand kregen (Openbaring 13:15-16).  

 

Johannes, die de kerk van zijn dagen kende en de vervolgingen die zij moest ondergaan 

door de afgodendiensten van zijn tijd, was verbijsterd toen hij zag hoe de kerk zal zijn 

gecapituleerd voor de duisternis en versmolten met de afgodendiensten. 

Elke vorm van afgoderij wordt vernietigd 

De tien koningen en de antichrist zullen de aanval openen op de hoofdkantoren van 

Babylon. Dit zou wel eens heel concreet kunnen gebeuren. Het zou kunnen dat er 

raketaanvallen komen op het Vaticaan, de tempel in Jeruzalem, Mekka, de kantoren van 

de Wereldraad van Kerken en boeddhistische kloosters.  

Het zou kunnen dat de besturen van alle wereldgodsdiensten zullen zijn verzameld in 

een grote organisatie die dan met vuur wordt verwoest.  

Er zal geen vuur van God uit de hemel neerdalen zoals bij Sodom en Gomorra. De 

antichrist zal haar verwoesten. Openbaring 13:13 toonde dat hij in staat is vuur uit de 

hemel te laten neerdalen. Mogelijk wordt Babylon op die manier verwoest, wat nog 

eens de superioriteit van de antichrist over de goden zal onderstrepen. Het is ook 

mogelijk dat hij de hoofdkantoren van religieuze organisaties zal sluiten of opblazen, of 

dat alle godsdiensten simpelweg buiten de wet worden gesteld. De verwoesting van 

Babylon is in ‘één dag’ geregeld. Naakt is ze dan, onbeschermd en beschaamd. Door deze 

situatie zal de wereld zien dat de goden die Babylon vereerde, niet in staat waren haar te 

beschermen. Daardoor wordt duidelijk dat de goden waarmee ze zich ‘bekleedde’, niets 

waren. Zoals de kerk het lichaam van Christus is (1 Korintiërs 12:12-13), zo zijn de 

volgelingen van Babylon haar lichaam. Door de vernietiging van haar kantoren en het 

uitschakelen van haar organisatie zijn ze hun ‘hoofd’ kwijt. Ze zullen ontredderd geen 

weerstand kunnen bieden aan de antichrist. Ze zullen door de verering van het beeld 

van de antichrist worden opgeslokt of, net als zij die in de Verdrukking in Christus zijn 

gaan geloven, worden vervolgd en gedood. Niets van haar vlees, haar organisatie, zal 

overblijven.  
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Als Jezus terugkomt, zullen er geen wereldgodsdiensten meer zijn. De kerk is 

opgenomen, de overige godsdiensten buiten de wet gesteld en zij die getrouw zijn, zijn 

eindeloos vervolgd. De vrouw die eens koninklijke heerschappij voerde met en over de 

koningen van de aarde, is verwoest.  

Openbaring 18 

De andere Engel (4), Babylon is gevallen (Openbaring 18-19:5) 
1Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de 

aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. 2En hij riep uit met krachtige stem: Zij is 

gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, 

een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en 

weerzinwekkende vogels. 3Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle 

volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en 

de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. 

4En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u 

geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 5Want 

haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar 

ongerechtigheden. 6Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel 

naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, 

voor haar het dubbele in. 7Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt 

en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart 

zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. 8 

Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij 

verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.  

9En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig 

geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van 

haar verbranding zullen zien. 10Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging 

en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw 

oordeel gekomen.  

11En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun 

waren meer koopt: 12koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, 

purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei 

voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, 13en kaneel, reukwerk, 

mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en 

wagens, en lichamen en zielen van mensen. 14En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel 

verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan en u 

zult dat beslist niet meer terugvinden. 15De kooplieden van deze waren, die door haar 

rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees 
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voor haar pijniging, 16en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn 

linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één 

uur is die grote rijkdom verwoest.  

17En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk 

doen, bleven van verre staan, 18en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding 

zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk? 19En zij wierpen stof op hun hoofd en 

riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee 

hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest. 20Verblijd 

u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar 

voltrokken. 21En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp 

die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, 

en het zal nooit meer gevonden worden.  

22En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet 

meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook 

meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u 

gehoord worden. 23En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een 

bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden 

waren de groten van de aarde.  

Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. 24En het bloed van profeten en 

heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden. 19:1En hierna 

hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de 

zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. 2Want Zijn 

oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die 

de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn 

dienstknechten aan haar gewroken heeft.  

3En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. 
4En de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op 

de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja! 5En er kwam een stem uit de troon, die zei: 

Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten! 

Ook hier is weer veel over te zeggen, maar gelukkig spreekt het meeste voor zich. In het 

nu volgende ga ik in op een paar kenmerken die hier worden genoemd. 

De andere Engel 
Johannes ziet weer een andere, machtige engel uit de hemel neerdalen, die de aarde 

verlicht door zijn heerlijkheid. Deze lichtglans doet denken aan de heerlijkheid van God 

en het Lam, die ook het nieuw Jeruzalem zal verlichten (Openbaring 21:23). Het heeft er 

dan ook alles van weg dat deze ‘andere engel’, net als in de andere gevallen, weer Jezus 

zelf is (zie ook aantekeningen bij Openbaring 7:2). Het is Zijn heerlijkheid die de aarde 

verlicht en de val van de afgoden bekendmaakt.  
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Een woonplaats van demonen 

De engel roept met luide stem dat het grote Babylon een woonplaats van demonen en 

allerlei onreine geesten is. Ze is een schuilplaats voor allerlei onreine en 

weerzinwekkende vogels geworden. Deze verwijzing naar boze geesten en demonen 

bevestigt dat in Babylon sprake is van religieuze zaken. Gewone huizen, steden of 

ondernemingen kenmerken zich niet door demonie. De plaats waar geesten en goden 

worden geraadpleegd en vereerd is de religieuze praktijk.  

Afgodendiensten zijn woonplaatsen van demonen en onreine geesten bij uitstek. Elke 

vorm van afgoderij is dienst aan de demonen. Het is ook niet moeilijk om dit in te zien. 

Waar religie wreed en ondraaglijk wordt, zelfs als ze christelijk of joods heet te zijn, is 

de kans groot dat er afgodendienst aan de orde is. De belangrijkste wereldreligies naast 

het christendom – de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme – zijn woonplaatsen van 

duivelen. Dit is eenvoudig te zien voor wie iets verder kijkt dan de buitenkant. Blinde 

onderwerping aan leiders, angst, het vooruitzicht van uitzichtloos reïncarneren en een 

wirwar van boze geesten en demonen die bezit van mensen nemen, is er vrij algemeen. 

Zeker binnen oosterse afgodsdiensten en het wijd verspreide animisme worden vele 

geesten aanbeden. Het hindoeïsme kent zoveel goden dat niemand echt weet hoeveel 

het er zijn. Binnen het boeddhisme is dat niet veel anders. De islam hekelt de 

afgodendienst, maar de rol van engelen is er wreed. Als iemand sterft, komen diezelfde 

dag nog twee verschrikkelijke engelen (Munkar en Nakir) uit de hemel, die de overledene 

aan de tand voelen. Ze grijpen zijn lichaam en schudden hem door elkaar, terwijl ze 

vragen: ‘Wie is jouw God en wie is jouw profeet?’ Als de dode het verkeerde antwoord 

geeft, slaan ze hem met een grote hamer en sturen hem voor zeventig jaar onder de 

aarde. Als hij niet naar tevredenheid antwoordt, zal hij gepijnigd worden door een slang 

met negenennegentig koppen en een schorpioen die zo groot is als de nek van een 

kameel. Dit gaat door tot de dag van de opstanding van de doden. Misschien kan hij dan 

vanwege al zijn lijden vergeving krijgen van Allah, maar zeker is dat allerminst.  

 

Afgoden zijn wreed. Het wordt de Bijbel wel verweten dat hij mensen naar de hel 

stuurt. Dat is ook zo. Zondaren gaan verloren. Maar dat is in elke religie zo. De Bijbel is 

de enige, die hierbij een uitweg biedt, een weg die voor iedereen elk moment binnen 

bereik is. Geen van de afgoden voorziet daarin. Geesten van overledenen, 

natuurelementen, zon, maan of bergen en rivieren zijn doorgaans wreed en eisen grote 

offers. Ook hier blijkt hoe God het verband tussen afgoderij en Babylon benadrukt. 

Deze afgoderij vindt zijn oorsprong bij Nimrod. 

Ga weg uit haar, Mijn volk 

Johannes hoort een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat 

u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Dit 

toont nog eens dat Babylon geen woonplaats is in de zin van een gewone stad. Het is een 

religieus systeem, waarin ook het overgebleven deel van de kerk, dat niet is opgenomen 
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voor de Verdrukking, in die dagen vertegenwoordigd is. De oproep aan ‘Mijn volk’ is 

gericht aan de mensen die in de Verdrukking tot geloof zijn gekomen en op één of 

andere manier toch de weg hebben gezocht in de achtergebleven kerken. Deze kerken 

zullen met Babylon worden veroordeeld, want haar zonden hebben zich opgestapeld tot 

aan de hemel. Dit is geen oproep aan christenen van nu om hun kerk te verlaten als ze 

vinden dat het niet allemaal goed gaat. Het gaat hier om een situatie waarin Babylon als 

systeem nog samenwerkt met de antichrist. 

Haar wordt geen genade gegund 

Er wordt geroepen om haar te vergelden zoals zij dat zelf ook heeft gedaan, en om dit 

dubbel te doen. ‘Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, 

voor haar het dubbele in’, klinkt het uit de hemel. Omdat zij meedogenloos is geweest 

tegen de menigte mensen die gedood werden om hun geloof in Christus en de 

honderdvierenveertigduizend, mag ze nu zelf ook niet gespaard worden.  

 

Waarom wordt haar dit aangerekend? Omdat ze in haar hart zei: “Ik zit als een koningin 

en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.” Deze trotse woorden klonken ook 

in de kerk van Laodicea (Openbaring 3:17), waar Jezus de laatste van de zeven brieven 

naartoe stuurde.  

De koningin van de hemel 

In haar omschrijving als koningin van de hemel is ook de Babylonisch-Assyrische Isjtar 

(of Astarte zoals in 1Koningen 11:2) te herkennen. Zij werd ten tijde van Jeremia ook door de 

Joden met deze naam aanbeden (Jeremia 7:18). Ook de Mariaverering van de Roomse 

Kerk is erin te herkennen (zie ook aantekeningen bij Openbaring 2:20 over ‘Izebel’). 

 

De koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven, en losbandig geleefd hebben, 

zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding 

zullen zien. De scheiding van kerk en staat is iets wat alleen in het Westen tot stand 

gekomen is. Elke andere machthebber heeft zich omringd met eigen priesters en 

profeten, die zijn verbinding met de wereld van de goden vormden en hem gunstig 

gezind moesten zijn. Voor elke oorlog of elk besluit werden zieners geraadpleegd, die 

zich daarvoor goed lieten betalen. Deze koningen zullen bedroefd zijn over de stad, 

maar niet te dichtbij durven komen om het voor haar op te nemen. De macht van de 

antichrist is zo groot dat niemand hem tegen zich in het harnas durft te jagen.  

De kooplieden 

Ook de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand 

hun waren meer koopt. Bij kooplieden valt te denken aan hen die handel drijven ten 

behoeve van de godsdiensten. Dit blijkt ook uit de beschreven handel: goud, zilver, 

edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, 
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allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer 

en marmer, en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, 

lastdieren en schapen, paarden en wagens. Er is niets mis met deze koopwaar, maar dan 

neemt de lijst een macabere wending en spreekt van ‘lichamen’ en ‘zielen van mensen’. 

De ziel – of, zoals het er in het Grieks staat, ‘psuche’ (of psyche) – is de levensadem, de 

levenskracht die het lichaam bezielt. Welke stad heeft macht over de zielen van 

mensen? Jezus zegt over de ziel: 

28weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen 

doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de 

hel. (Mattheüs 10:28) 

Het lichaam kun je doden, zegt Jezus, maar als het gaat om beide, het lichaam in 

combinatie met de ziel, dan hebben we het over het leven na de dood. Dat is het terrein 

van de goden. De ziel heeft met de eeuwigheid te maken. Babylon is een godsdienstig 

systeem dat handelde in het leven na de dood. Dit is een kenmerk van elk religieus 

systeem. Of het nu om boeddhisme, hindoeïsme of islam (de belangrijkste religies) gaat, het 

zijn in de kern genadeloze systemen. Voor Babylon zijn mensen niet belangrijk. De 

lichamen van mensen zijn niet heilig en hun zielen blijven in haar macht. Het is geen 

geheim dat veel christelijke en islamitische kooplieden geen probleem hadden met de 

slavenhandel. Maar Babylon handelt in lichamen én zielen. Hierin ligt een verwijzing 

naar de religieuze aard van Babylon. 

 

Bij lichamen en zielen van mensen kan verder worden gedacht aan hen die onder 

bedreiging met de dood tot een bepaalde godsdienst overgegaan zijn. Denk daarbij aan 

de soms gewelddadige kerstening van verschillende Europese landen in de 

Middeleeuwen of de islamisering van de Arabische wereld en omgeving door 

Mohammed en zijn volgelingen. Het verwijst ook naar leiders die, om er beter van te 

worden, gemeenteleden als handelswaar beschouwden en hun zielen ondergeschikt 

achtten aan eigen financieel belang (2 Petrus 2:3).  

Bij zielen van mensen kan ook worden gedacht aan de aflaathandel van de Roomse kerk 

in de Middeleeuwen, waarbij in de meest letterlijke zin handel werd gedreven met 

zielen. Maar ook dwaalleraren in de kerk worden door de Bijbel vergeleken met 

handelaren in zielen (1 Timotheüs 1:10). 

De zeelieden 

De zeelieden worden op afstand getroffen door de vernietiging van Babylon. Dit zijn 

werklieden en reizigers op zee. Of hier een verband moet worden gezocht met 

Openbaring 13:1, waar het beest opstijgt uit de zee, is niet duidelijk. Deze groep is niet 

‘uit de zee’ of ‘erin’, maar probeert door de zee reizend zijn doel te bereiken.  

 



470 

 

Er zijn wat zaken die opvallen. Er wordt niet over reizigers over land gesproken. Verder 

valt hun heftige reactie op. Zeelieden zijn van nature geen emotionele mensen. Het is 

ook opmerkelijk dat ze in de verte blijven staan. Blijven staan doe je normaal gesproken 

meer op het land dan op het water. Dit alles wijst erop dat het hier om symbolische 

aanduidingen gaat. 

 

Het is mogelijk dat de zeelieden mensen zijn die hun geld verdienen aan Babylon, niet 

als handelaren, maar in dienst van de stad. De stuurmannen kunnen in deze symboliek 

de geestelijke leiders van Babylon zijn. Het is niet ongebruikelijk voor gelovigen om 

hun leven te beschouwen als een reis, op weg naar het hiernamaals. Misschien worden 

met ‘allen die de zee bevaren’ – of, zoals anderen vertalen, ‘die op zee hun werk hebben’ 

– de mensen bedoeld die hun werk hebben in de getroffen godsdiensten: pastoraal 

werkers, administratief medewerkers, beleidsmedewerkers, et cetera. Het zou zomaar 

kunnen. Deze groep reageert immers heftiger dan de kooplieden. Evenals de kooplieden 

wenen en treuren ze, maar daarnaast werpen ze stof op hun hoofden. Dit spreekt van 

grotere betrokkenheid en rouw dan bij de eerstgenoemden.  

 

De hemel juicht wanneer de geestelijke vijand van God als een molensteen wordt 

neergeworpen. Nooit zullen er meer afgodendiensten zijn. Leeg zal ze zijn. Vers 22 en 

23 noemt wat er niet meer zal zijn:  

22En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet 

meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook 

meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u 

gehoord worden. 23En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een 

bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden 

waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. 
24En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in 

deze stad gevonden. 

Muziek, kunst en bruiloften zijn zaken die in elke godsdienst voorkomen. Lamplicht is 

kunstlicht. Terwijl het nieuw Jeruzalem door de heerlijkheid van God wordt verlicht 

(Openbaring 21:23, 22:5), wordt deze stad door het schijnsel van een ‘kunstgod’ verlicht. De 

molen is het beeld van verbrijzeling en vermaling. In tempels en kerken wordt niet 

gemalen. In het vorige vers werd Babylon zelf vergeleken met een grote molensteen, die 

in de zee werd gegooid. De molen waar het in vers 22 over gaat, is Babylon zelf. Zij 

vermaalt haar volgelingen.  

 

Waarom waren de handelslieden van Babylon de machthebbers van de aarde? ‘Omdat 

ze de mensen met hun toverij wisten te verleiden’, zegt de profetie. Toverij is per 

definitie verbonden met occulte geestelijke krachten. Normale kooplieden zijn geen 

tovenaars. De handelslieden van Babylon (dit is een andere groep dan ‘de kooplieden van de 

aarde’ uit vers 11) zouden zendelingen, predikers, priesters, goeroes, sjamanen en pausen 
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kunnen zijn. Zij zijn het die het ‘product’ van Babylon, het geloof in occulte 

toverkunsten, ‘aan de man brachten’. Het zijn vertegenwoordigers van de godsdiensten. 

Zij waren de machthebbers van de aarde. Zij bevonden zich aan de hoven om koningen 

te adviseren. Zij beschikten vaak ook over bijzondere krachten waarmee zij mensen 

verleidden.  

 

Zendelingen kunnen verhalen vertellen van zieken die niet door dokters konden 

worden genezen en dan naar een medicijnman in het dichtstbijzijnde dorp gingen die 

hen met zijn rituelen wel beter maakte. In het Westen worden mensen niet snel een 

tovenaar genoemd, maar de bovennatuurlijke krachten die de naties misleiden, zijn 

groot. Doreen Irvine beschrijft in haar boek hoe ze als heks een vogel of zelfs een mens 

door vervloeking kon doden. Dat tovenaars meters boven de grond zweven is niet 

onmogelijk. Door onwetendheid en uit angst voor ‘heksenjachten’ worden deze dingen 

vaak niet juist ingeschat.  

In haar werd het bloed gevonden van de martelaren 

In Babylon werd het bloed gevonden van profeten en heiligen en allen die geslacht zijn 

op aarde, lezen we. Deze woorden tonen dat Babylon ouder is dan de kerk. Het bloed 

van ‘allen die geslacht zijn op aarde’ toont een enorm bereik. Er is een relatie tussen 

afgoderij en vervolging van de Joden of de kerk. Het vervolgen van Gods kinderen is 

vrijwel altijd een gevolg van afgoderij. Dit was zo bij Izebel, die Israël aan de Baäl wilde 

verbinden, maar ook bij Antiochus Epifanes, die Israël tot de hellenistische goden wilde 

dwingen. Het was zo bij de christenvervolging door Romeinse keizers, die mensen tot 

de keizercultus wilden dwingen, maar ook bij de Roomse kerk die mensen opspoorde en 

in brand stak als ze de Bijbel lazen. Overal waar Joden of christenen te enthousiast 

worden naar de zin van een lokale afgod, voelt deze zich bedreigt en begint hij hen te 

vervolgen.  

 

Een veel gehoorde verklaring over Babylon is, dat zij de ontrouwe kerk is of, meer 

specifiek, de Roomse kerk. Je kunt stellen dat een belangrijk deel van deze organisatie 

bij Babylon hoort, maar dat ze Babylon zelf is, lijkt moeilijk hard te maken. De kerk in 

Rome heeft talloze mensen gemarteld en verbrand die geen andere ‘overtreding’ hadden 

begaan dan geloven in Jezus en lezen in de Bijbel. Maar ze is niet verantwoordelijk voor 

de dood van gelovigen die door de hand van Romeinse keizers uit de eerste eeuwen 

vielen. Babylon is dat wel: zij had de hand in het bloed van allen, die omwille van hun 

toewijding aan God zijn gedood.  

 

In dit hoofdstuk van Openbaring wordt de hoer als eerste geoordeeld. Petrus zei dat het 

oordeel begint bij het huis van God (1 Petrus 4:17). En aangezien een deel van het 

voormalige huis van God is geïntegreerd in Babylon, begint het oordeel bij haar.  
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De tekst eindigt ermee dat Johannes tot twee keer toe een grote menigte uit de hemel 

God hoort prijzen, omdat Hij de hoer heeft veroordeeld en het bloed van Zijn kinderen 

van haar hand heeft geëist. Bij de tweede keer klinkt een luide aanbidding van God. 

Openbaring 19 

Na het oordeel over de goddeloze stad, de hoer Babylon, wordt in contrast hiermee de 

bruid van het Lam gezien. Dit zijn zij die wel trouw waren. 

De bruiloft van het Lam (Openbaring 19:6–11) 

6En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele 

wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de 

almachtige God, is Koning geworden. 7Laten 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. 8En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te 

kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. 9En hij zei tegen 

mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het 

Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. 10En ik viel voor 

zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! 

Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus 

hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.  

Dit is het moment vlak voor de komst van Jezus. Hier wordt gesproken over de komst 

van de bruiloft van het Lam. In vers 6 staat nagenoeg hetzelfde als wat veel eerder, bij 

het klinken van de zevende bazuin in hoofdstuk 11, werd gezegd:  

17Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw 

grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. 18En de volken zijn 

toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden 

om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, 

en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen 

te vernietigen die de aarde vernietigden. (Openbaring 11:17-18)  

Uit deze overeenkomst blijkt dat in Openbaring 11 al informatie werd gegeven over dit 

moment, waarin Jezus neerdaalt.  

 

Het eerstvolgende wat Johannes ziet, is dat de hemel geopend wordt en Christus 

neerdaalt uit de hemel. De menigte is nu zeer opgetogen en eert Hem, omdat de bruiloft 

van het Lam is gekomen. 

 

De bruid is de gemeente van Jezus. Het is haar gegeven zich met blinkend en smetteloos 

fijn linnen te kleden: haar rechtvaardige daden. Er is alle reden tot vreugde, want het 
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moment waar de hele schepping naartoe heeft geleefd, is aangebroken. Het Lam komt 

de eer toe: Hij heeft dit moment mogelijk gemaakt. 

Wie zijn de gasten van de bruiloft? 
In vers 9 wordt voor het eerst gesproken over de bruiloft van het Lam. De mensen die 

voor deze bruiloft genodigd zijn, worden gelukkig geprezen. De vraag is dan: wie zijn de 

gasten die worden genoemd? De gelovigen die in de eindtijd leefden, zijn door de 

antichrist gedood of worden nu bij de komst van Jezus met de laatste bazuin verzameld. 

Zij die het beest volgden in zijn strijd tegen Israël, zullen worden gedood door Christus. 

Verder zijn er geen gelovigen meer op aarde. Wie zijn dan de gasten voor de bruiloft? 

 

Jezus vertelde deze gelijkenis over een bruiloftsmaal: 

1En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen, en zei: 2Het 

Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft 

bereid had, 3en hij stuurde zijn slaven eropuit om de genodigden voor de bruiloft te 

roepen. Maar zij wilden niet komen. 4Opnieuw stuurde hij slaven eropuit, andere, en hij 

zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen 

en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. 
5Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar 

zijn zaken. 6En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden 

hen. 7Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die 

moordenaars om en stak hun stad in brand. 8Toen zei hij tegen zijn slaven: De bruiloft is 

wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. 9Ga daarom naar de kruispunten 

van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. 10En 

die slaven gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als 

goede mensen; en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten. (Mattheüs 22: 1-10) 

De koning had een bruiloft voor zijn zoon georganiseerd. Ondanks herhaalde oproepen 

wilden de genodigden niet komen. Hierover werd de koning zo kwaad dat hij zijn leger 

stuurde, de moordenaars doodde en hun stad in brand stak. Die stad was Babylon. 

Vervolgens stuurde de koning zijn boodschappers de straat op om iedereen uit te 

nodigen, zowel goede als slechte mensen, zoveel ze maar konden vinden. De 

dienstknechten gingen op pad en toen zij terugkwamen, zeiden ze:  

‘22Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. 23En de heer zei tegen de 

slaaf: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat 

mijn huis vol wordt. (Lukas 14 :15-24) 

Dat God zowel goede als slechte mensen laat binnengaan en ze zelfs, zoals Lukas dat 

vermeldt, dwingt om binnen te gaan, is opmerkelijk. Dit gaat tegen de boodschap van de 

Bijbel in. Het is tot hiertoe nooit gebeurd dat God mensen dwong om binnen te gaan. 

God dwingt mensen niet zijn koninkrijk binnen te gaan. Er toch staat hier dat hij 

mensen dwingt de bruiloftszaal binnen te gaan.  
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Wanneer daalt de bruid neer? 

Als Jezus met zijn engelenlegers komt, hoort Johannes zeggen: 

7Laten 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. (Openbaring 19:7) 

De bruiloft is gekomen: 

9En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de 

bruiloft van het Lam. (Openbaring 19:9) 

Twee verzen later daalt Jezus neer: 

11En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd 

getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. 

Jezus oordeelt de mensen en voert hierna oorlog. Dit doet Hij tegen de legers van de 

wereld die zijn verzameld. Dit staat een paar verzen later: 

19En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om 

oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. 

Jezus maakt korte metten met de legers onder aanvoering van de antichrist.  

20En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid 

de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest 

ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend 

geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. 

De antichrist wordt in de poel van vuur geworpen. De draak niet: 

2En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor 

duizend jaar (…). En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. 

Vanaf hier wordt het Duizendjarig Rijk beschreven.  

Daalt de bruid voor of na het Duizendjarig Rijk neer? 

Bij de komst van Christus wordt gesproken over de bruid die zich gereed heeft gemaakt. 

De antichrist wordt dan samen met de volken verslagen, het Duizendjarig Rijk breekt 

aan en als dit allemaal is afgelopen, duizend jaar later, wordt in hoofdstuk 21 weer 

gesproken over de bruid: 

2En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuw Jeruzalem, neerdalen van God uit de 

hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 

Aan het einde van de grote Verdrukking wordt gesproken over de bruiloft van het Lam. 

Als het Duizendjarig Rijk voorbij is, ziet Johannes de bruid neerdalen, sierlijk gemaakt 

voor haar man. Dit wijst erop dat het Duizendjarig Rijk het bruiloftsfeest is uit de 
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gelijkenis, die Jezus vertelde. Hoe zit het dan met die mensen die verplicht de 

bruiloftszaal in moesten?  

Wat is uit de Bijbel bekend over het Duizendjarig Rijk? 
Er staat meer in de Bijbel over het Duizendjarig Rijk. Er wordt beschreven wat er 

gebeurt na de dood. In de volksmond gaan goede mensen naar de hemel en slechte naar 

de hel. Behalve een hel, is ook sprake van een afgrond en een dodenrijk. Wat de ‘hemel’ 

betreft, blijken er verschillen te zijn tussen het paradijs, de nieuwe hemel en de nieuwe 

aarde. In de profeten wordt echter ook gesproken over een bijzondere toekomst op de 

aarde, die eindig is. Deze tijd wordt in de Openbaring voor het eerst beschreven als een 

periode die duizend jaar duurt.  

Gods regering zal op aarde zijn 

Zacharia beschrijft deze periode als een tijd waarin God zal regeren op aarde:  

Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieden, de helft daarvan naar de 

oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat 

geschieden. En de Here zal koning worden over de gehele aarde. (Zacharia 14:8-9) 

Deze tekst gaat over een tijd die plaats zal vinden op de huidige aarde. Er komt, blijkens 

de tekst, een periode dat de Here koning zal worden(!) op de huidige aarde. Op de 

nieuwe aarde zal de Here altijd koning zijn. Gedurende de tijd dat Hij koning is op 

huidige aarde zullen er levende wateren uit Jeruzalem vloeien.  

24En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun 

midden. Ík, de HEERE, heb gesproken. (Ezechiël 34:24) 

Dit is een periode waarin Israël zal worden geleid door de Messias, ‘Mijn Knecht David’. 

Vrede met de dieren 

Ezechiël schrijft direct hierna over een verandering in de natuur:  

25Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. 

Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. (Ezechiël 34:25) 

God zal in die tijd een verbond van vrede sluiten en de wilde dieren wegdoen uit het 

land. Deze teksten beschrijven niet de nieuwe aarde. Het lijkt vanzelfsprekend dat 

mensen op de nieuwe aarde niet op hun hoede hoeven te zijn voor wilde dieren. Een 

andere bekende tekst in dit verband is een tekst uit Jesaja: 

6Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het 

kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze 

hoeden; 7de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen 

nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8dan zal een zuigeling bij het hol van 
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een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand 

uitstrekken. 9Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, 

want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee 

bedekken. 10En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isai zullen 

zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. (Jesaja 

11:6-10 / NBG) 

Uit deze tekst blijkt dat er dan nog wel roofdieren bestaan op de aarde, maar dat deze 

ongevaarlijk zullen zijn. Zelfs van de slang wordt gezegd dat deze nog giftig zal zijn. Er 

zal veel veranderen, maar de oude schepping is dan nog niet voorbijgegaan. Hosea 

beschrijft:  

17Te dien dage zal Ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het 

gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. (Hosea 2:17) 

God zal een verbond sluiten met de natuur en er zal vrede zijn tussen mensen en dieren. 

Maar een verbond met de natuur is iets anders dan een nieuwe aarde, waar de dood niet 

meer zal zijn en dieren dus vanzelf geen kwaad meer doen.  

Leeftijd van de mensen 

Niet alleen in de natuur zal de dood er in die tijd niet meer zijn. Ook mensen zullen 

niet, of pas heel oud, sterven. Jesaja zegt hierover:  

18want zie, ik herschep Jeruzalem tot jubel en haar gemeente tot een verrukking; 
19jubelen zal ik om Jeruzalem en verrukt zijn over mijn gemeente; in haar zal niet meer 

worden gehoord een stem die weent of een stem die schreeuwt; 20er zal daar niet meer 

wezen een zuigeling van enkele dagen of een grijsaard die zijn dagen niet vol maakt, 

want de jonge jongen zal als man van honderd jaar sterven… (Jesaja 65:18-20 / Naardense 

vertaling) 

Deze tekst gaat niet over de nieuwe aarde. Er wordt hier nog gesproken over grijsaards 

en over sterven. Voordat de nieuwe aarde begint, zal de dood worden weggedaan, 

schrijft Johannes: 

14En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de 

tweede dood. (Openbaring 20:14) 

In de tekst van Jesaja staat dat het niet zal voorkomen dat zuigelingen sterven of oude 

mannen hun tijd niet volmaken. Wat ook bijzonder is, is dat er staat dat een jonge man 

als man van honderd jaar zal sterven. Een man van honderd jaar is geen jonge man 

meer, niet in onze tijd, noch in die van Jesaja: honderd jaar is nu stokoud.  

Mensen leven onder de wet 

Wat Jesaja hierna beschrijft, is ook bijzonder.  
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… en de zondaar wordt pas als man van honderd jaar vervloekt. (Jesaja 65:20 / Naardense 

vertaling) 

Er staat dat een zondaar pas als man van honderd jaar vervloekt zal worden. Mensen 

worden vervloekt, als ze de wet niet houden: 

26Vervloekt is hij die de woorden van deze wet niet metterdaad volbrengt. 
(Deuteronomium 27:26) 

Dat er mensen zullen zijn die als zondaars vervloekt zullen worden en sterven, betekent 

dat de mensen dan zullen leven onder de wet. Dit kwam al even aan de orde bij 

Openbaring 10, waar de zeven donderslagen spraken. Die donderslagen zouden heel 

goed de woorden van de wet kunnen zijn, zo bleek daar. Als mensen zich niet houden 

aan deze zeven geboden zullen ze vervloekt worden en sterven. Dat is ook te zien in de 

gelijkenis van Jezus over de bruiloft. Toen de koning naar binnen was gegaan om de 

gasten te ontmoeten, zag hij daar iemand… 

11 … die niet gekleed was in bruiloftskleding. 12En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u 

hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. 13Toen zei 

de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp 

hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. (Mattheüs 

22:11-13) 

Witte kleren, zo bleek al een aantal keren, staan voor de rechtvaardige daden van 

gelovigen. De man hier werd blijkbaar niet gekenmerkt door rechtvaardige daden en 

werd hierom geoordeeld. Jesaja wijst erop dat dit niet zomaar gebeurt. Mensen hebben 

tot hun honderdste jaar de tijd om zich te bekeren. Dan worden ze als volwassen 

beschouwd. Als ze dan nog niet begrijpen hoe het zit met Gods wet, dan worden ze er 

verantwoordelijk voor gehouden. Tot die leeftijd worden mensen nog als jong gezien. 

Dit betekent dat mensen in die tijd buitengewoon oud zullen worden. 

De overgeblevenen van de strijd 

Een andere aanwijzing voor wie het Duizendjarig Rijk binnengaan, is te vinden bij de 

profeet Zacharia. In de Openbaring wordt geschreven dat Jezus met zijn hemelse 

legermachten oorlog zal voeren tegen de verzamelde legers van de volken onder leiding 

van de antichrist. Over de belegering van Jeruzalem zegt Zacharia: 

16Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem 

zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de 

HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. (Zacharia 14:16) 

Deze volken bestaan nog na hun mislukte aanval op Israël. De mensen die zijn 

overgebleven, zullen naar Jeruzalem optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Het is 

niet zonder reden dat het Loofhuttenfeest hier wordt genoemd, zo zal nog blijken. Jesaja 

schrijft ook over de tijd dat de heidenvolken naar Jeruzalem zullen komen: 
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2Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast 

zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, 

en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3Vele volken zullen gaan en zeggen: 

Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; 

dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden 

bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit 

Jeruzalem. 4Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij 

zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen 

volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer 

leren. (Jesaja 2:2-5) 

Jesaja begint deze tekst met de aankondiging dat dit zal gebeuren in de laatste dagen. 

Dat betekent: voordat deze aarde zal zijn vervangen door de nieuwe. Ofschoon duizend 

jaar natuurlijk een serieuze tijd is, gaat het hier om de laatst beschreven periode vóór de 

komst van de nieuwe aarde. De nieuwe aarde kan niet worden beschreven als ‘de laatste 

dagen’.  

Mensen zullen onderwijs nodig hebben 

Wat de tekst ook zegt, is dat de mensen in deze periode behoefte hebben aan onderwijs. 

Dat is niet de situatie, waar Paulus het over heeft in 1Korinthiërs 13:  

10wanneer het volmaakte is gekomen, wij zullen kennen zoals wij ook gekend zijn. (1 

Korintiërs 13:10)  

Paulus heeft het over een volmaakte situatie op de nieuwe aarde, waarin de mensen ten 

volle zullen kennen en dus geen onderwijs meer nodig hebben. De mensen waar 

Zacharia over spreekt, zeggen: ‘Laat ons opgaan, opdat Hij ons leert.’ Ze zijn zich ervan 

bewust dat ze kennis missen. Er zal een wet zijn op aarde tijdens het Duizendjarig Rijk, 

zo bleek al. Of er op de nieuwe aarde nog geboden zijn, is niet duidelijk. De wet doet 

zonde kennen en was een leermeester totdat Christus kwam, leert de Bijbel. In dat licht 

is het niet aannemelijk dat er dan nog een wet nodig zal zijn (Romeinen 2:20, Galaten 3:19-

24). Aan de andere kant is de zonde (van satan) ouder dan het gebod. De tijd zal het 

uitwijzen. 

2En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN 

vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle 

volkeren zullen derwaarts heenstromen 3en vele natiën zullen optrekken en zeggen: 

Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat 

Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion 

zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. (Jesaja 2:2-3) 

De mensen zullen in groten getale als pelgrims naar Jeruzalem gaan om zich te laten 

onderwijzen over Gods geboden en er inspiratie op te doen. 
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Duizendjarig (vrede)Rijk 

Er zal in deze periode een internationaal gerechtshof op aarde zijn. Gods rechters zullen 

rechtspreken tussen volken, zegt Jesaja. 

4En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan 

zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; 

geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet 

meer leren. (Jesaja 2:4) 

De mededeling dat de mensen hun wapens zullen omsmeden tot snoeimessen en 

ploegscharen wijst ook naar de huidige aarde. Op de nieuwe aarde zullen er – zo mag 

toch worden aangenomen – geen wapens meer zijn, die omgesmeed kunnen worden. 

Petrus schrijft over de nieuwe aarde: 

10Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met 

gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken 

daarop zullen verbranden. (2  Petrus 3:10) 

De oude aarde met alles wat daarop is, zal met gedruis voorbijgaan en de elementen 

zullen brandend vergaan. Alle op aarde aanwezige wapens zullen dus zijn vergaan, 

voordat de nieuwe aarde een aanvang neemt. De schrijver van de brief aan de Hebreeën 

haalt psalm 102 aan, als hij zegt: 

10En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken 

van Uw handen. 11Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als 

een gewaad, en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. 
(Hebreeën 1: 10-12) 

De oude aarde zal als een versleten mantel worden opgerold en vervangen. Op die 

‘omgewisselde aarde’ zullen daarom inderdaad geen wapens meer zijn achtergebleven. 

Tijdens het Duizendjarig Rijk zal er wel al vrede op de hele aarde zijn. 

Verschillende landen en talen 

Sporen van de huidige aarde komen ook voor in andere profetieën van Jesaja. Eerder 

werd de tekst over Egypte en Assur al aangehaald, toen het in Openbaring 12 ging over 

de vraag wat of wie ‘de aarde’ is die de vrouw te hulp kwam. In deze tekst staat meer 

informatie over het Duizendjarig Rijk: 

18Op die dag zullen er vijf steden in het land Egypte zijn die de taal van Kanaän spreken 

en die zweren bij de HEERE van de legermachten. Een ervan zal genoemd worden: Stad 

van de zon.  

19Op die dag zal de HEERE een altaar hebben midden in het land Egypte, en aan zijn 

grens zal er een gedenkteken voor de HEERE staan. 20Dit zal zijn tot een teken en 

getuigenis voor de HEERE van de legermachten, in het land Egypte. (…)  
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23De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren 

zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen. 24Op die dag zal Israël de derde zijn 

naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde.  

25Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij 

Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël! (Jesaja 

19:18-25) 

Deze tekst toont een vredesrelatie tussen drie belangrijke volken in het Midden-Oosten. 

Deze kan al tijdens de grote Verdrukking beginnen, zo bleek in Openbaring 12. De tekst 

wijst erop dat de relatie zich zal voortzetten in het Vrederijk. Wat hier wordt 

beschreven, verwijst niet naar de nieuwe aarde. Het blijkt dat er vijf steden in Egypte 

zullen zijn, die de taal van Kanaän (Hebreeuws) spreken. Dit betekent dat er ook steden 

zullen zijn, die die taal niet spreken. Dit maakt duidelijk dat er in die tijd verschillende 

talen worden gesproken op aarde. De verschillende talen zijn een gevolg van de zonde 

van Babel. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat verschillende bevolkingsgroepen op de 

nieuwe aarde elkaar niet zullen verstaan, omdat ze verschillende talen spreken.  

Een tempel in Jeruzalem 

Dat Jesaja hier niet de nieuwe aarde beschrijft, blijkt ook uit de altaren – en dus de offers 

– waarover hij spreekt. In onze tijd wil God niet met altaren worden gediend. Het altaar 

was de plaats voor het offer dat vooruitwees naar Christus. Omdat mensen geen slacht- 

en spijsoffers kunnen brengen die in zichzelf God behagen, is behalve het kruis, waar 

vergeving van zonden bewerkt werd, geen altaar nodig. In het  Duizendjarig Rijk zal er 

echter wel weer een tempel te Jeruzalem zijn met een altaar waarop geofferd wordt. 

Hierover schrijft Ezechiël uitgebreid (Ezechiël 40-44). Ook in Egypte en Assur zal een 

altaar staan, waar de Here aanbeden zal worden. Nu was er gedurende vele eeuwen een 

aanzienlijke Joodse gemeenschap in zowel Egypte als Assur (Babel). Toch was het offeren 

iets wat alleen in de tempel te Jeruzalem mocht gebeuren. Deze tekst moet dus op een 

tijd in de toekomst slaan, maar niet op de nieuwe aarde.  

Duizend jaar feest 

Deze teksten wijzen op verschillende zaken. De gebeurtenissen spelen zich af op aarde. 

Het Vrederijk is te vergelijken met een periode van feest. Het is de bruiloft van het Lam, 

waarbij mensen er niet voor kiezen, maar ‘gedwongen’ worden om binnen te gaan. Toch 

zal, als het erop aankomt, niemand tegen zijn wil worden ‘ingelijfd’ bij Gods rijk, de 

nieuwe hemel of de nieuwe aarde. Om die reden zal de duivel aan het einde van die tijd 

voor even worden losgelaten. Dan kunnen de mensen vrij besluiten wat ze willen. 

Blijven ze trouw of volgen ze de duivel? Wat er dan gaat gebeuren, is niet erg 

bemoedigend.  
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De eindstrijd van de wederkomst 

Na deze excursie over de bruiloft van het Lam, pakken we de draad weer op in de tekst 

over wat er nog moet gebeuren voor het zo ver is.   

Openbaring 19 beschrijft, net als de hoofdstukken 17 en 18, de zevende schaal die al in 

hoofdstuk 16 werd genoemd. Het gaat hier over de laatste strijd. 

Hoe ziet het slagveld eruit? 
De Openbaring, aangevuld met andere profetieën, zegt dat de twee getuigen gedurende 

de eerste helft van de Verdrukking grote macht zullen hebben. Zij zullen de over de 

aarde verspreide Israëlieten weer naar hun land brengen. Een jaar na de opname van de 

gemeente en het begin van de Verdrukking, is de tempel herbouwd. En twee jaar daarna 

belegert de antichrist Israël, doodt hij de twee getuigen, ontwijdt hij de tempel en voert 

hij tweeënveertig maanden lang een schrikbewind in het land. Na die tijd raakt hij de 

controle over Israël kwijt en mobiliseert hij de volken om zijn gezag te herstellen. Dat is 

de situatie die deze tekst beschrijft. 

De antichrist nadert met de legers van de wereld 

19En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om 

oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. 

Er moet een politieke aanleiding zijn om deze strijd voor te bereiden. De demonen die 

in hoofdstuk 16 uit de bek van het beest, de draak en de valse profeet kwamen, hebben 

de koningen verzameld voor deze dag. Wat was de reden om Israël aan te vallen?  

De aanleiding zal waarschijnlijk zijn dat Israël in opstand is gekomen tegen het 

schrikbewind van de antichrist .  

Opgehitst door de duivel trekken de legers van de wereld aan het einde van de grote 

Verdrukking op naar Israël. Ze zullen genadeloos door God worden gestraft.  

De andere ruiter nadert op Zijn witte paard 

Johannes ziet de hemel geopend en Jezus op een wit paard neerdalen. Interessant met 

het oog op deze tekst is dat Jezus ooit tegen Petrus over Johannes zei:  

22Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? (Johannes 21:22)  

Hoewel Jezus niet zei dat Hij al tijdens het leven van Johannes zou terugkomen, heeft 

Johannes in dit visioen wel de wederkomst van Jezus gezien. Het zou zomaar kunnen 

dat Jezus met deze woorden hiernaar verwees.  

 

Wat hier staat, houdt nog steeds verband met de zevende schaal. Daar werd vermeld dat 

de hemel zich opende (om de witte ruiter door te laten) en dat eilanden van hun plaats 
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werden gerukt. Johannes gaat vanaf hier verder met de beschrijving van de komst van 

Jezus: 

11En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd 

getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.  

12En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had 

een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. 13En Hij was bekleed 

met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. 14En de 

legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en 

smetteloos. 15En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de 

heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de 

wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. 16Er stond op 

Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere 

der heren.  

17En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels 

die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote 

God, 18om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van 

machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en 

van slaven, kleinen en groten. 19En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun 

legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen 

Zijn leger. 20En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn 

tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het 

merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze 

twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. 21En de 

overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het 

zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. 
(Openbaring 19: 11-21) 

Johannes ziet de hemel geopend en daar een wit paard doorheen komen. Hier wordt 

meer gedetailleerde informatie gegeven over wat bij de zevende schaal werd getoond. 

De legers zijn nu samengetrokken tegen Israël om de strijd aan te binden met de ruiter 

op het witte paard. In tegenstelling tot de ruiter op het witte paard in hoofdstuk 6, is dit 

de echte Vredevorst: Jezus die neerdaalt van de hemel. Hij is te herkennen aan Zijn 

namen, Zijn ogen, Zijn kronen en Zijn kleed (Openbaring 1:13).  

Hoe heet Hij? 

Het eerste hoofdstuk van de Openbaring toonde al dat veel van het wezen van God tot 

uitdrukking wordt gebracht door Zijn namen. Jezus wordt daar beschreven als: ‘de 

Getrouwe getuige’, ‘de Eerstgeborene uit de doden’, ‘de overste van de koningen der 

aarde’, ‘Hij Die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost en gemaakt heeft tot 

een koninkrijk en tot priesters’ en nog meer. Hier worden (nog) vier namen van Jezus 

genoemd:  
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• Jezus is Getrouw. Hij is trouw aan Zijn verbond. Hij laat Zijn volk bij herhaling 

weten dat Hij, ook als het volk dat niet is, trouw is (Jesaja 49:7, Psalm 89:37, 1 

Korinthiërs 1:9).  

• Hij is Waarachtig. Het Hebreeuwse woord voor waarachtig is ‘yashar’, dat kan 

worden vertaald met ‘recht’, ‘recht door zee’, of ‘rechtvaardig’.  

• Jezus is Rechtvaardig. Hij is iemand die de wet niet verdraait (Deuteronomium 32:4, 

Psalm 19:8, 25:8, 33:4).  

• Hij is het Woord van God. In het begin was het Woord en het Woord was bij God 

en het Woord was God en alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder 

dit is geen ding geworden dat bestaat (Johannes 1).  

• Hij heeft bovendien een naam die niemand weet dan Hijzelf. Er staat dat deze 

naam is opgeschreven. Die naam is dus zichtbaar, maar blijkbaar kan niemand 

hem lezen. Dit is vergelijkbaar met de verzegelde boekrol die niemand kan 

openen of inzien. Maar wat heeft het dan voor zin om deze naam te dragen? Het 

Griekse woord hier voor ‘weten’ is ‘eido’. Dat is ook te vertalen met ‘begrijpen’. 

Dit kan betekenen dat Jezus een naam heeft, die niemand anders kan begrijpen 

dan Hijzelf. Dat sluit ook beter aan bij wat de andere Engel in Openbaring 10:7 

zei: dat bij het klinken van de zevende bazuin het geheimenis van God voleindigd 

zal zijn. Het lijkt erop dat deze naam iets te maken heeft met Gods 

verborgenheid, aangezien alleen Christus Hem begrijpt en alleen Hij deze kan 

openbaren. Dit zal spoedig gebeuren. Of de naam aan iedereen op aarde zal 

worden geopenbaard, is de vraag. De meeste mensen zullen dan nog geen 

veranderde mensen zijn.  

 

Het is aannemelijk dat er een overeenkomst is tussen deze verborgen naam en de 

inhoud van de verzegelde boekrol in Openbaring 5, waarvan Jezus (op dit moment) de 

zegels heeft verbroken. Het bekendmaken van de inhoud van de boekrol en deze naam 

zal door Jezus worden gedaan.  

16Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der 

koningen en Heere der heren. 

Dat Zijn naam op Zijn in bloed geverfde kleed staat, toont dat Jezus Zijn koningschap 

heeft op grond van Zijn bloed dat Hij heeft gegeven.  

 

De betekenis van het gegeven dat Zijn naam op Zijn dij staat, moet in het Oude 

Testament worden gezocht. Het woord dij komt in het Nieuwe Testament verder niet 

voor. Het Hebreeuwse woord voor dij, heup of heupgewricht, ‘yarek’, komt wel op 

verschillende plaatsen in het Oude Testament voor, met een betekenis die hier van 

toepassing kan zijn: 
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• Abraham laat zijn oudste knecht een hand onder zijn dij leggen en hem zo 

zweren dat hij een vrouw voor Isaak zal zoeken in het land waar hij vandaan 

kwam.  

• Als Jakob met God strijdt bij de rivier Jabbok, slaat God hem op zijn dij, 

waardoor hij mank wordt. (Om die reden eten Joden de heup- of dijbeenspier niet.)  

• Jakob laat Jozef een hand onder zijn dij leggen, als hij hem laat zweren zijn 

lichaam niet in Egypte te begraven.  

• In de wet op jaloersheid staat dat een vrouw, als haar man haar niet vertrouwt, 

water moet drinken dat in bepaalde rituelen bitter gemaakt is, en dan onder ede 

moet zeggen dat ze hem niet ontrouw is geweest. Als ze daarbij liegt, zal het 

water een vloek brengen, waardoor haar dij invalt en haar buik opzwelt (Numeri. 

5:22). 
• Het zwaard werd aan de dij gedragen (Psalm. 45:3). 

 

Telkens wordt hier hetzelfde woord gebruikt. Iemands dij of heup werd als de basis van 

zijn wezen beschouwd. Ook de armen van de kandelaar die in de tabernakel stond, 

kwamen uit de ‘yarek’, de schacht van de kandelaar (Exodus 37:17).  

 

Wellicht moet de betekenis van de plaats waar Jezus’ naam geschreven staat, hiermee in 

verband gebracht worden. Op de basis, waarbij mensen zweren (Abraham), waarin 

iemands kracht zit (Jakob), waar het zwaard wordt gedragen en waarop het geheel der 

delen gebouwd is (kandelaar), staat Zijn naam: Koning der koningen en Here der heren.  

Johannes noemt niet alleen de namen van Jezus, hij beschrijft ook Zijn verschijning. 

Hoe ziet Hij eruit? 

Zijn ogen zijn als een vuurvlam. Dit zien we ook in de gemeente te Thyatira. Ook daar 

stelt Jezus Zich voor als ‘Hij die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als koperbrons’. 

Ook in het eerste beeld dat Johannes heeft van Jezus, ziet hij de Zoon van de mensen 

met ogen als een vuurvlam. Zoals alles verbrandt wat geen vuur kan verdragen, zo 

vlucht iedereen die zichzelf in Jezus’ ogen ziet, van Hem weg, als zijn of haar zonden 

niet zijn verzoend. Niets is voor Hem verborgen (Hebreeën 4:13). Alleen de motivatie en 

de goede werken blijven zichtbaar. 

 

In tegenstelling tot de andere ruiter op het witte paard, wordt aan Jezus geen kroon 

gegeven. Hij heeft immers het koningschap uit zichzelf. Hij heeft ook niet één kroon, 

maar vele. Hij is immers niet koning van één land of gebied maar van alle. Jezus zei 

tegen Pilatus dat Zijn koninkrijk niet van deze aarde is. Ofschoon de aarde wel Zijn 

eigendom is en Hij deze vanaf Zijn troon regeert (Psalm 47:8), is Zijn koninkrijk dat van 

de hemelen. 

 

Jezus is bekleed met een kleed dat in bloed geverfd is. Hij is hier dus niet, zoals de 

gemeente, gekleed in het wit. Het witte kleed waarin de bruid gekleed is, spreekt van 
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haar rechtvaardige daden. Jezus’ kleed spreekt van Zijn sterven. Hij gaf Zijn leven, Zijn 

bloed, opdat de mensen Hem konden toebehoren. Maar Hij is nu ook zo gekleed om het 

bloed te vergieten van hen die de antichrist toebehoren. 

Zijn leger 

De legers die Hem volgen op witte paarden, gekleed in wit en smetteloos fijn linnen, 

zijn de hemelse legers van engelen (2 Thessalonicenzen 1:7-10). Ofschoon er teksten zijn 

waarin Jezus met zijn gemeente komt (Zacharia 14:5), is het niet waarschijnlijk dat dit hier 

het geval is. Het is de gemeente wel gegeven bekleed te zijn in rein, fijn linnen, maar zij 

daalt niet neer om te strijden tegen de legers van de aarde. Zij heeft haar strijd op aarde 

gehad. De engel zegt eerder in de profetie niet voor niets: ‘Gelukkig zij die sterven in de 

Heer van nu aan, opdat zij rusten van hun werken.’ (Openbaring 14:13) Bovendien staat in 

vers 7 dat de bruiloft van het Lam is gekomen en dat de bruid zich daarvoor heeft 

klaargemaakt. Het is onwaarschijnlijk dat zij, gekleed voor de bruiloft, ten strijde trekt. 

Het zijn de heerscharen (engelenlegers) uit de hemel die deze strijd voeren. 

 

Jezus wordt ook weer beschreven met een zwaard dat uit Zijn mond komt. Dit zwaard 

werd al gezien bij Pergamus. Met het zwaard verslaat Hij de heidenen. Hij zal hen Zelf 

hoeden met een ijzeren staf. Dat is heel andere taal dan in Psalm drieëntwintig, waar 

David zegt dat God hem als een goede herder leidt. Hier komen eerdere beschrijvingen 

van Jezus terug: het zwaard dat uit Zijn mond komt (Openbaring 1:16), het hoeden met een 

ijzeren staf (Openbaring 12:5) en het treden van de persbak (Openbaring 14:20).  

Het slagveld – de ‘persbak’ 

Het treden van de persbak gebeurt door de enorme hagelstenen die worden beschreven 

bij de zevende schaal. Als de legers van de volken zijn verzameld bij Jeruzalem en de 

manschappen zich met hun materiaal verdringen in het dal van Meggido, betrekt de 

lucht en het gaat hagelen. De brokstukken ijs slaan zo hard op het materieel in dat er 

geen ontkomen aan is. Het bloedbad moet enorm zijn. ‘Kom en eet vlees’, klinkt het dan 

ook in vers 17. De vogels van de hemel maken geen onderscheid tussen kadavers van 

dieren en lijken van mensen. Niet begraven worden en door dieren verslonden worden, 

was voor Joden een grote straf (Jesaja 14:20, Jeremia 8:1-3, 16:4-6). Zo werd Izebel om haar 

zonden door God gestraft, doordat honden haar vlees aten. Het is een dubbele straf als 

de gesneuvelden hier onder Gods oordeel door vogels, die een symbool zijn van boze 

geesten en zondaren (Mattheüs 13:31-32) opgegeten worden. Het hele arsenaal ligt in 

stukken. Brandstofdepots zijn kapot en de radioverbindingen met de buitenwereld zijn 

verbroken. Het treden van de wijnpersbak van Gods toorn zal hevig zijn. 

De vogels eten de lijken van de omgekomenen 

Johannes beschrijft hoe de vogels worden geroepen: 
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17En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die 

hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, 
18om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van 

machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en 

van slaven, kleinen en groten. 

Sinister klinkt de oproep van de engel aan de vogels om zich te verzamelen. Dat de 

engel zich bij de zon bevindt, betekent dat hij in de heerlijkheid van God staat, die is als 

de zon. In Openbaring 1:16 staat dat het gezicht van de Zoon van de mensen straalt als 

de zon in haar kracht. In Openbaring 21:23 verlicht de heerlijkheid van de Heer het 

nieuw Jeruzalem. Koningen, oversten, sterken, paarden, vrijen, slaven, kleinen en 

groten zullen zich verzameld hebben (Openbaring 6:15). En na de slag zullen roofvogels op 

hen afkomen. Niemand zal ze kunnen tegenhouden. De hoeveelheid doden zal het 

onmogelijk maken ze te verjagen.  

Het beest wordt gegrepen en veroordeeld 

20En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid 

de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest 

ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend 

geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. 

Tot feitelijke strijd komt het niet. De vijandelijke leiders worden onder de hagel 

vermorzeld, Het beest en de valse profeet worden levend in de poel van vuur, die van 

zwavel brandt, geworpen.  

21En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk 

het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. 

Zij die nog niet zijn omgekomen in de plaag van de hagelstenen, worden gedood met 

het zwaard. Hetzelfde oordeel zal de troepen treffen die de Joden probeerden tegen te 

houden in hun vlucht terug naar Israël onder leiding van de twee getuigen. Zij worden 

gedood door het oordeel uit Gods mond. God, die door Zijn woord de hemel en aarde 

heeft geschapen, doodt Zijn vijanden door een woord te spreken.  

Het einde van de Verdrukking 
De grote Verdrukking is nu in de profetie ten einde.  

17Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw 

grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. 18En de volken zijn 

toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden 

om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, 

en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen 

te vernietigen die de aarde vernietigden. (Openbaring 11:17-18)  
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en: 

3En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, 

met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; 

rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! 4Wie zou U niet 

vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle 

volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden. 
(Openbaring 15:3-4) 

De volken zullen in aanbidding voor God neervallen. Dit zal plaatsvinden in het 

Duizendjarig Rijk, dat nu gaat aanbreken. 

Gelukkig zij die genodigd zijn voor de bruiloft van het Lam 
Het is zoals de engel zegt: gelukkig zijn zij die genodigd zijn voor de bruiloft van het 

Lam. Deze mensen mogen werkelijk van geluk spreken. Als ze eerder in hun ongeloof 

waren omgekomen, zoals vele anderen, dan hadden ze geen enkele kans meer gehad om 

gered te worden. Nu mogen ze, onverdiend, het Duizendjarig Rijk in. Zij zullen de 

mooiste tijd mogen meemaken die de aarde ooit heeft gekend. En als ze dat op waarde 

weten te schatten, mogen ze ook nog wonen op de nieuwe aarde.  
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Deel IV  

Het Duizendjarig Rijk en daarna  
(Openbaring 20  – slot )  

Openbaring 20  

In de aantekeningen bij hoofdstuk 19 ging het al over het Duizendjarig Rijk. Daar bleek 

dat deze periode de bruiloft van het Lam is. Johannes krijgt nu pas mededelingen over 

dit wereldwijde koninkrijk dat duizend jaar zal duren en waarin overal vrede zal zijn en 

Gods wetten zullen gelden.  

1En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote 

ketting in zijn hand. 2En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, 

en bond hem voor duizend jaar, 3en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en 

verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 

duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd 

worden losgelaten.  

4En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik 

zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord 

van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet 

ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en 

gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.  

5Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een 

einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. 6Zalig en heilig is hij die deel heeft 

aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen 

priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, 

duizend jaar lang.  

7En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn 

gevangenis worden losgelaten. 8En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in 

de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de 

oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. 9En zij kwamen op over de breedte van 

de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er 

daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. 10En de duivel, die hen 

misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse 

profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.. 

In de Bijbel wordt niet eerder zo concreet over het Duizendjarig Rijk gesproken als hier. 

Er zijn wel allerlei profetieën die ermee te maken hebben, zo bleek, maar die spreken 

niet concreet over een Duizendjarig Rijk. Het bijzondere van al die teksten is dat ze 
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zonder de informatie uit dit hoofdstuk niet goed te begrijpen zijn. Dit onderstreept hoe 

belangrijk de Openbaring is om veel van de Bijbel te kunnen begrijpen. 

 

In een paar zinnen wordt Johannes meegedeeld dat de duivel duizend jaar gebonden zal 

worden, dat de mensen die in de Verdrukking om hun geloof gedood waren, levend 

zullen worden en duizend jaar de aarde zullen regeren, en tot slot dat de duivel aan het 

einde van die duizend jaar zal worden losgelaten, wat zal leiden tot een opstand van de 

mensen op aarde tegen de regering van Christus.  

 

Deze tijd zal – wat politiek en bestuur betreft – anders zijn dan de aarde ooit heeft 

gezien. Alleen al het feit dat er duizend jaar geen oorlog zal zijn, klinkt als een utopie. 

Gedurende het Duizendjarig Rijk zal zelfs de natuur anders functioneren. Dieren zullen 

elkaar niet meer doden, de economie zal niet meer instorten, er zullen geen geld- en 

levensverslindende oorlogen meer zijn en geen gewetenloze dictators die afgezet zouden 

moeten worden. Het zal een tijd van vrede, welvaart en werk zijn voor iedereen. Het zal 

een tijd zijn, waarin de verzorgingsstaat overbodig wordt doordat er geen ziekte meer is. 

 

Omdat deze tijd op de grote Verdrukking aansluit, zal men wel de kennis en 

infrastructuur van de huidige tijd hebben. Er is geen reden om aan te nemen dat God 

liever ziet dat mensen zich op ezeltjes en sandalen verplaatsen. Internet, computers en 

vliegtuigen zullen zich in die duizend jaar verder ontwikkelen tot een hoog niveau. 

Maar dit alles betekent niet dat iedereen dan tevreden zal zijn. Dat blijkt uit de manier 

waarop deze periode zal eindigen. 

Het einde van het Duizendjarig Rijk 

Het Duizendjarig Rijk begint als een engel met een sleutel van de afgrond en sterke 

boeien de draak grijpt, deze bindt en hem duizend jaren in de afgrond opsluit. Duizend 

jaar lang zal de duivel geen macht hebben op aarde. 

Over het moment waarop deze periode zal beginnen, zijn verschillende misverstanden 

geweest. Volgens diverse opvattingen zou deze tijd al zijn ingegaan. De reden waarom 

mensen dat dachten, verschilt. Vanuit onze tijd gezien is het toch opmerkelijk dat 

mensen tot een dergelijke conclusie kwamen. Het boeien van satan vindt pas plaats na 

een reeks gebeurtenissen en een grote Verdrukking die nog nooit heeft plaatsgevonden. 

De satan is niet opgeborgen in een afgrond. Hij gaat, zoals Petrus eens beschreef, nog 

steeds rond als een brullende leeuw (1 Petrus 5:8).  

Misverstanden over het Duizendjarig Rijk 
Er is een theorie geweest dat de duizend jaren zijn ingegaan op de dag dat Jezus geboren 

werd. Daarom verwachtten veel mensen rond het jaar duizend dat de wereld zou 

vergaan, omdat de duizend jaren voorbij waren. Anderen meenden dat de duizend jaren 
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ingingen, toen Constantijn de Grote het Romeinse keizerrijk tot het christendom liet 

overgaan, of tijdens de reformatie in de veertiende en vijftiende eeuw. Hoe dit alles zich 

heeft ontwikkeld, zal in het slot worden besproken. 

De regering van het Duizendjarig Rijk 
Johannes ziet hoe tronen worden opgesteld, waarop zij zitting krijgen die (gedurende de 

grote Verdrukking) zijn gedood om hun geloof in Jezus. Zij heersen samen met Hem 

gedurende de duizend jaren. Deze mensen worden eerder in Openbaring 7 genoemd. 

Daar stond: 

9Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, 

stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte 

gewaden en palmtakken in hun hand. (…) 13En een van de ouderlingen antwoordde en 

zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij 

vandaan gekomen? 14En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: 

Dezen zijn het die uit de grote Verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden 

gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. (Openbaring 

7:9-14) 

De vraag is besproken of de opname van de gemeente zal plaatsvinden voor of na de 

grote Verdrukking. Toen hebben we er al bij stilgestaan dat deze groep uit hoofdstuk 7 

geen deel van de gemeente bleek te zijn. In het vorige hoofdstuk bleek dat het 

Duizendjarig Rijk de bruiloft van het Lam is. Als deze groep een onderdeel van de 

gemeente zou zijn, dan zouden zij tijdens deze bruiloft hun eigen ‘ceremoniemeester’ 

zijn.  

 

De regering wordt gegeven aan de mensen die in de Verdrukking zijn gedood om hun 

geloof in Christus. Zij zullen dus het bestuurlijk apparaat zijn gedurende het 

Duizendjarig Rijk. Zij zullen een betrouwbaar instrument zijn: het zijn stuk voor stuk 

mensen die bewezen hebben dat zij, als het erop aankomt, hun leven voor hun koning 

zullen inzetten. Ze zullen priesters zijn van God en van Christus, zegt de tekst. Dit 

betekent dat ze God en Christus zullen vertegenwoordigen op aarde. Dat zij als 

koningen zullen heersen, wijst erop dat Christus tijdens de duizend jaren zijn ‘ministers’ 

en ‘ambtenarenapparaat’ vergaande bevoegdheid geeft. Het bijzondere is dat Israël en 

Jeruzalem het centrum van de regering zullen zijn, maar dat talloze niet-Joden deel 

zullen uitmaken van het bestuur op de aarde. 

 

Er staat dat deze mensen duizend jaar met Christus zullen heersen op de aarde. Dit 

betekent dus dat zij niet de grondleggers zullen worden van een nieuwe oligarchie van 

bestuurders. Ze worden niet opgevolgd door hun al dan niet verwende kinderen. De 

overige mensen die gedurende die tijd leven, zullen nog wel dezelfde zwakheden 

hebben als de mensen nu. De profeet Sefanja beschrijft dit nadat hij de tijd beschreven 

heeft waarin God de volken verzamelt om over hen zijn toorn uit te gieten:  
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8Want mijn vonnis is om de volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen 

mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn, want door het vuur van mijn 

afgunst zal de hele aarde worden verteerd.  

9Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, zodat zij allen de naam van de 

Here zullen aanroepen, opdat zij Hem eenparig zullen dienen. (Sefanja 3:8-9) 

De profeet Sefanja beschrijft wat ook de Openbaring toont. De volken worden 

vergaderd (Openbaring 16:14). Het vonnis wordt voltrokken. Gods toorn wordt over hen 

uitgegoten (Openbaring 14:20, 19:21). Maar dan zal God die volken andere, reine, lippen 

geven. Deze volken zullen de Here aanroepen en Hem dienen. Dit zijn dezelfde als de 

volken die genoemd werden in Zacharia 14. 

De overige doden 
Johannes heeft het over de overige doden die niet levend worden. Daarmee verwijst hij 

naar alle anderen die gestorven zijn. De andere doden, dus alle mensen die geleefd 

hebben vóór de Verdrukking en niet behouden zijn, zullen pas uit het dodenrijk komen 

als de duizend jaar voorbij zijn. Het tot leven komen van deze eerste groep mensen 

wordt de eerste opstanding genoemd.  

De duivel wordt weer losgelaten 
In vers 3 staat dat de engel de afgrond duizend jaren boven de duivel verzegelde en dat 

de duivel na die tijd weer moest worden losgelaten. Waarom is dat nodig? Waarom 

moet de duivel worden losgelaten?  

Ieder mens wordt beoordeeld op grond van zijn persoonlijke keuzes en geloof in God. 

Geloof heeft alles te maken met gehoorzaamheid. Gedurende die duizend jaren is er 

geen mogelijkheid om voor of tegen God te kiezen: de mensen moeten wel 

gehoorzamen. Er is vrede, maar geen vrije wil. Ze worden geregeerd door een beproefde 

overheid die geen opstand tegen God meer duldt.  

 

Aan het einde van de duizend jaren is er een korte tijd dat de mensen wel de vrijheid 

hebben om God al dan niet te gehoorzamen, onder dezelfde omstandigheden en met 

dezelfde verleidingen als de mensen vóór het Duizendjarig Rijk. Daarom wordt satan 

nog een korte tijd losgelaten. Dan kunnen de mensen ervoor kiezen om God uit vrije wil 

te gehoorzamen. Ze worden niet gedwongen en kunnen tonen wie ze willen dienen: 

God of satan. Zo zullen de mensen voor de laatste keer op de proef worden gesteld.  

 

Mensen zeggen wel eens dat ze in God zouden geloven, als ze Hem konden zien. Dat dit 

niet zo is, blijkt hier.  Deze mensen zullen allen de heerlijkheid van God hebben gezien, 

de regering van Christus aan den lijve hebben meegemaakt en uit de geschiedenis 

zouden ze kunnen weten wat er allemaal aan ellende is gebeurd op de aarde, onder het 

bewind van de antichrist. Toch zullen velen, als ze eenmaal voor de keuze staan, niet 
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voor God kiezen, maar zich door de satan laten verleiden. Waarschijnlijk gaat dat op 

dezelfde antisemitische manier als altijd. Satan verzamelt hen, zo staat er, en hun aantal 

is dan als het zand der zee. Wellicht zullen er velen zijn die de oproerkraaiers die hij op 

de been brengt, helemaal niet van harte volgen. Hun angst voor de dood zal sterker zijn 

dan hun geloof, waardoor ze toch met de satan mee zullen gaan. 

 

Mensen zeggen ook wel eens: als er een God bestaat, waarom laat Hij dan toe dat er zo 

veel ellende is op de wereld? In het  Duizendjarig Rijk zal dat niet meer zo zijn: God laat 

het dan niet meer toe. Er zal zelfs een verbond zijn met de natuur; er zullen geen 

orkanen en aardbevingen meer voorkomen, etc. Zelfs de zondaar zal pas als 

honderdjarige door de vloek getroffen worden. Het kwaad in de wereld zal niet meer 

worden getolereerd. Veel mensen zullen daar evenwel niet gelukkig onder zijn; hun 

hart blijft ontevreden. Jezus zal de volkeren in die tijd soms moeten hoeden met een 

‘ijzeren staf’ (Openbaring19:15). Psalm 2 zegt over dat moment:  

1Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? 2De 

koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en 

tegen Zijn Gezalfde: 3Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons 

werpen! (Psalm 2:1-3) 

De volken, de natiën en de koningen der aarde zeggen: Laat ons hun banden (de wetten 

van de Here en zijn Messias) verscheuren en hun touwen van ons werpen. In de 

wereldgeschiedenis is er nooit een tijd geweest dat de koningen der aarde reden hadden 

om zoiets te zeggen. De heidenvolken zijn tot dusver nooit aan banden gelegd door de 

Here en zijn Messias. Dit zal in het  Duizendjarig Rijk wel zo zijn. Het kwaad wordt dan 

niet langer op aarde getolereerd. De volken zullen dat als een klemmende band of een 

beperking van hun vrijheid ervaren. Ze zullen God dienen, omdat het moet. Ze weten 

dat ze er niet onderuit kunnen, zonder te riskeren door de vloek te worden getroffen.  

De laatste test 
God wil mensen die Hem van harte dienen. Daarom zullen ze op de proef gesteld 

worden. Ze zullen moeten kiezen. Daarom zal de satan voor een korte tijd worden 

losgelaten. Het gevolg is dat een enorm aantal mensen, hoewel ze de wet geleerd 

hebben en Christus kennen, zich bij satan aansluiten (Openbaring 20:7-9). Deze mensen 

zijn het bewijs dat je niet hoeft ‘te zien’ om te geloven. Allen zullen Christus en Zijn 

wereldregering hebben gezien en ervaren, en toch zullen velen, als het erop aankomt, 

de prijs van de gehoorzaamheid niet willen betalen. 

Gog en Magog 
Het aantal mensen dat satan in zijn opstand weet te mobiliseren, is als het zand van de 

zee. In dit verband wordt er gesproken over ‘Gog’ en ‘Magog’. Gog en Magog worden 

genoemd in Ezechiël. Gog is een koning in het land van Magog. Magog is de 
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hoofdkoning van Mesek en Tubal (Ezechiël 38:2). Gog en Magog waren twee zonen van 

Jafet, een zoon van Noach (Genesis 10:2). De volken die uit deze zonen zijn ontstaan, zijn 

vanaf de Ararat naar het noorden getrokken. Over Gog wordt verder in Ezechiël gezegd 

dat hij uit het verre noorden komt en steun zal krijgen van een ander volk uit het verre 

noorden.  

1Het woord van de HEERE kwam tot mij: 2Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land 

van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. 3Zeg: Zo zegt 

de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! 4Ik zal u omkeren, 

Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, 

paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine 

schilden, die allen het zwaard hanteren. (…)  

8Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, 

bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting 

waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen.  

9U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land 

bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u. (Ezechiël 38:1-9) 

Op grond van deze profetieën uit Ezechiël hebben mensen als Hal Lindsey 

voorspellingen gedaan over politieke ontwikkelingen in onder meer Rusland in de 

huidige (eind)tijd, vóór de opname van de gemeente. Deze uitleg is naar mijn inzicht 

niet juist. Het is inderdaad waarschijnlijk dat de volken van de voormalige Sovjet-Unie 

een belangrijke rol zullen spelen in de belegering, deze wordt beschreven in 

Openbaring 16 als de ‘oorlog van God en het Lam’. De profetie van Ezechiël waar Gog 

en Magog met name worden genoemd, gaat echter niet over die slag voor het 

Duizendjarig Rijk, maar over de oorlog na het Duizendjarig Rijk. Dit blijkt onder meer 

hieruit dat Ezechiël profeteert dat Gog tegen Israël zal optrekken, als het land zich van 

de (eerdere) krijg heeft hersteld, nadat het uit de volken was uitgeleid, en in gerustheid 

woont (Ezechiël 38:8). Die ‘eerdere krijg’ is de oorlog vóór het  Duizendjarig Rijk en het 

‘wonen in gerustheid’ verwijst naar het Duizendjarig Rijk. Vóór het  Duizendjarig Rijk 

zal er, door het voortdurende gestook van de draak, nooit echte vrede zijn voor Israël. 

 

Aan het einde van het  Duizendjarig Rijk trekken de verzamelde legers van satan, onder 

leiding van één of meer antichrist-achtige leiders, op over de breedte van de aarde en 

omsingelen dan de woonplaats van de heiligen en de geliefde stad. Weer gaat het om 

Jeruzalem. De legers zullen optrekken tegen de stad die in die dagen het 

regeringscentrum van de aarde zal zijn (Jesaja 2:3, Micha 4:2). Gods oordeel over de zonde 

zal dan niet lang op zich laten wachten. Als deze legers Jeruzalem omsingelen, daalt er 

vuur uit de hemel dat hen verslindt. Zacharia profeteerde over deze dag: 

12En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem 

hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen 
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wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal 

wegteren in hun mond. (Zacharia 14:12) 

De mensen die het betreft, weten waar het over gaat. Ze zijn ook niet te 

verontschuldigen. De Bijbel zal net als nu, nog steeds het meest verspreide boek van de 

wereld zijn. Daarin hadden ze over dit oordeel kunnen lezen. Toch zullen de mensen, 

ook net als nu, onvoorbereid zijn op de komende dingen. Het zal hen toch overvallen 

omdat ze, net als veel mensen tegenwoordig, de Bijbel niet lezen, hem niet geloven of 

zich laten misleiden.  

Na dit moment zal de duivel in de voor hem en zijn engelen bereide poel van vuur 

geworpen worden (Mattheüs 25:41). Dit is een andere plaats dan de afgrond waarin hij 

tijdens het  Duizendjarig Rijk opgesloten was. 

Het oordeel voor de witte troon 

Dit gedeelte beschrijft de dag van het oordeel. De Bijbel waarschuwt daar vaker voor. 

Van deze dag leek tot voor kort ieder mens onbewust te weten. Alle godsdiensten 

hebben tot doel om datgene wat als god vereerd wordt, tevreden te stellen, omdat 

mensen aanvoelden dat ze eens op hun daden beoordeeld zullen worden.  

Hij die hier op de troon zit, is Jezus. Jezus heeft Zelf gezegd dat de Vader niemand 

oordeelt, maar het hele oordeel aan de Zoon heeft gegeven (Johannes 5:22). Johannes 

schrijft hier: 

11En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht 

vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 
12En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en 

nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden 

geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13En 

de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de 

doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 
14En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de 

tweede dood. 15En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, 

werd hij in de poel van vuur geworpen. 

De doden staan voor de troon. Hierbij moet niet worden gedacht aan alle mensen die 

ooit zijn gestorven. Het is eerder omgekeerd: dit zijn zij, die niet uit de dood weer 

levend zijn geworden. Het zijn de mensen, die Jezus bedoelde, toen Hij zei:  

22laten de doden hun eigen doden begraven. (Mattheüs 8:22)  

Zij die in Christus geloofd hebben, zijn door hun wedergeboorte geen doden meer. 

Reeds tijdens hun doop zijn zij met Christus gestorven en met Hem opgestaan (Romeinen 

6). Christenen zullen dus niet voor deze troon staan, omdat zij al eens dood zijn geweest. 

Bovendien was de gemeente al lang vóór dit moment gereed voor de bruiloft. Zij werd 
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gezien als bruid, voordat het  Duizendjarig Rijk aanving. De mensen die hier staan, 

worden veroordeeld op grond van hun werken. De gemeente wordt ook beoordeeld op 

haar werken, maar zal ondanks dat toch behouden blijven (1 Korintiërs 3:13-15). De 

aanduiding ‘klein en groot’ betekent dat er keizers, koningen, ministers, machthebbers, 

slaven, academici en arbeiders bij elkaar staan.  

De boeken worden geopend 

De boeken die geopend worden, laten de werken van de doden zien, waarop ze zullen 

worden beoordeeld. Niemand wordt op grond van zijn werken gerechtvaardigd. 

Iedereen die iets van Gods heiligheid begrijpt, weet dat hij nooit door zijn werken 

gerechtvaardigd kan worden. God beoordeelt de mens niet op een balans met aan de ene 

kant de goede en aan de andere kant de slechte daden. De goede daden kunnen de 

slechte niet compenseren. Een mens is pas rein voor Hem, als alle vuil (zonde) van hem 

afgewassen is. Een schoon gezicht is mooi, maar het compenseert geen vuile handen en 

neemt de eventuele noodzaak om de voeten te wassen niet weg. Zo is een mens voor 

God niet rechtvaardig als hij nooit iets heeft gestolen, maar wel heeft gelogen. En als hij 

heeft gelogen maakt hij dat ook niet ongedaan door dit in het vervolg niet meer te doen 

of er een goede daad tegenover te stellen. Mensen zijn heilig voor God als ze Hem de 

gelegenheid geven al het vuil, alle zonde, van hen af te wassen. En daarvoor moeten ze 

eerst erkennen dat ze vuil/zondig zijn.  

De mensen die hier voor de troon staan, zijn daar niet van overtuigd. Hun zondige staat 

zal hun daarom vanuit de boeken worden getoond. Niemand zal zomaar worden 

veroordeeld. Iedereen zal erkennen dat het rechtvaardig is. Tijdens hun leven achtten ze 

het dwaas om met God rekening te houden. Daarom konden ze niet door Hem worden 

geholpen. 

Het boek des levens 

Als iemands naam niet geschreven is in het boek des levens, wordt hij geoordeeld op 

grond van zijn werken. Het is daarom van het grootste belang dat onze naam in dit boek 

staat. Het is de ‘burgerlijke stand’ van de hemel, waarin men door wedergeboorte wordt 

bijgeschreven (zie aantekeningen bij Openbaringen 4:1-2). 

De dood en het dodenrijk worden in de poel van vuur geworpen, nadat ze hun doden 

hebben gegeven. De dood en de Hades worden hier als persoon of voorwerp beschouwd. 

Hoe zij kunnen worden opgepakt en weggeworpen is moeilijk voor te stellen. Het kan 

symbolisch zijn bedoeld, in de zin dat de dood er niet meer is. Het resultaat zal zijn dat 

niemand nog kan sterven en er geen angst voor de dood meer is. De dood bestond 

tijdens het Duizendjarig Rijk nog wel.  

De dood, en zeker de Hades, kan ook worden voorgesteld als een verblijfplaats. Deze 

plek kan als een huis of gevangenis worden gezien die wordt afgebroken, of zoals hier, 
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in de poel van vuur worden geworpen. Dit maakt duidelijk dat de dood en het dodenrijk 

niet hetzelfde zijn als de poel van vuur: de hel. Ze worden er zelf in geworpen. 

Als iemand niet geschreven staat in het boek des levens, wordt hij dus geworpen in de 

poel van vuur. Wat de doden gedaan hebben is niet van doorslaggevend belang. Het gaat 

erom dat ze niet in het boek des levens staan. Zij die voor de troon staan kunnen dat zelf 

inzien. 

Openbaring 21  

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 

Openbaring 21 begint met de mededeling dat Johannes een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde ziet. Uiteindelijk gaat het hierom. Zelfs nu al, in de huidige wereld waar 

de dood heerst, zoeken mensen God in de natuur. Ze zien de mooie lucht bij 

zonsondergang en het silhouet van bomen in het donker, kleurrijke dieren en de 

sierlijke baan van vogels in de lucht. Voor het merendeel van de dieren zelf valt er vaak 

maar weinig te genieten. Dieren verwonderen zich niet over mensen. Ze vluchten weg 

als we eraan komen. Het konijntje dat zo mooi afsteekt tegen het besneeuwde 

landschap, heeft grote zorgen om aan eten te komen en niet zelf te worden opgegeten. 

De vlieg, die door een sluipwesp in zijn nek wordt gestoken om, als levend voedsel te 

dienen voor de eitjes die de wesp in zijn lichaam inbrengt, geniet niet van de 

schoonheid van de bloemen waar hij tussen sterft. 

De dood heerst op aarde. Dat mensen dat niet meer zien komt doordat we niet beter 

weten. Maar er zal een tijd komen dat alles nieuw is, waarin er geen voedselketens meer 

zullen zijn van achter elkaar aan jagende dieren, en elkaar, vaak om niets, de hersens 

inslaande mensen. 

1En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste 

aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2En ik, Johannes, zag de heilige 

stad, het nieuw Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid 

die voor haar man sierlijk gemaakt is.  

3En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen 

en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun 

God zijn. 4En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer 

zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen 

zijn voorbijgegaan. 5En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En 

Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 6En Hij 

zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie 

dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. 7Wie 

overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon 

zijn. 8Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontucht-
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plegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van 

vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. 

Als deze aarde is ‘versleten’, komt er een andere voor in de plaats (Hebreeën 1:10-12): een 

nieuwe aarde. Of deze even groot of groter zal zijn, is niet te zeggen: er is plek zat in het 

heelal voor een veel grotere. Wat wel wordt vermeld, is dat de zee er niet meer zal zijn. 

De zee staat in de Bijbel voor drie dingen, die er dan allemaal niet meer zullen zijn:  

- De zee als watervlakte; 

- De ‘volkerenzee’: de heidenen;  

- Het wasvat in de tempel dat de zee werd genoemd.  

Bij het wegvallen van de zee als watervlakte zouden wij ons allerlei klimatologische 

problemen kunnen voorstellen, maar dat komt vast wel goed.  

Na het oordeel voor de troon komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is het 

moment waarop Johannes het nieuw Jeruzalem, de bruid, ziet neerdalen. Het is dan 

duizend jaar geleden dat de engel riep dat de bruid van het Lam zich gereed had 

gemaakt. De bruiloft heeft niet slechts een dag of zelfs, zoal Joden gewend zijn, een 

week geduurd. Het feest van de bruiloft van Gods Zoon duurde duizend jaar. En nu dit 

achter de rug is, daalt de bruid, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neer op de nieuwe 

aarde, ‘gereed als voor haar man versierd’. Deze stad heeft alles met de gemeente te 

maken. 

Wat is de bruid van het Lam? 

In het voorgaande is er steeds van uitgegaan dat met de ‘bruid’ de gemeente wordt 

bedoeld. Er zijn veel mensen met liefde voor Israël die dit als een verwerpelijk restant 

van de vervangingsleer, beschouwen. Die leer gaat ervan uit dat Israël is vervangen door 

de kerk. Volgens hen is Israël de bruid. Is dat zo? 

Israël als de bruid 
Israël heeft een grote toekomst, zo is al duidelijk geworden. Israël is tijdens de bruiloft 

van het Lam, het Duizendjarig Rijk, het bestuurscentrum van de aarde. Israël regeert de 

aarde tijdens de bruiloft.  

Wat is er verder over de bruid te vinden in de Bijbel?  

In een profetie uit Hosea zegt God tegen Israël: 

18Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de 

vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal Ik 

van de aarde doen verdwijnen, en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. 19Ik zal u voor 

eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in 

recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 20In trouw zal Ik u voor Mij als bruid 

nemen; en u zult de HEERE kennen. (Hosea 2:18-20) 
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Dit is een duidelijke tekst, God noemt Israël hier Zijn bruid. Dat doet Hij bovendien in 

termen van de eindtijd. Een tekst die daar ook naar lijkt te verwijzen, staat in Jesaja. 

1Zo zegt de HEERE: Waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder waarmee Ik haar 

weggezonden heb? Of wie van Mijn schuldeisers is het aan wie Ik u verkocht heb? Zie, 

om uw ongerechtigheden bent u verkocht, om uw overtredingen is uw moeder 

weggezonden. (Jesaja 50:1) 

Deze tekst is minder duidelijk dan die van Hosea, maar de kinderen van Israël worden 

vergeleken met de vrouw van God. Jeremia schrijft ook in deze termen: 

1Het woord van de HEERE kwam tot mij: 2Ga ten aanhoren van Jeruzalem prediken: Zo 

zegt de HEERE: Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw 

bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn, in een land waarin niet wordt 

gezaaid. (Jeremia 2:1-2) 

Ezechiël spreekt ook over Israël alsof het Gods vrouw is.  

26U maakte uw hoererijen talrijk, zodat u Mij tot toorn verwekte. 27Zie, daarop strekte Ik 

Mijn hand tegen u uit en verminderde het u toegewezen deel, en Ik gaf u over aan de 

willekeur van hen die u haten, aan de dochters van de Filistijnen, die te schande werden 

vanwege uw schandelijk gedrag. 28Daarna bedreef u hoererij met de Assyriërs, omdat u 

onverzadigbaar was. U bleef hoererij met hen bedrijven, en nog raakte u niet verzadigd. 
29Vervolgens maakte u uw hoererij talrijk tot in het land van de kooplieden, Chaldea. En 

ook daardoor raakte u niet verzadigd. 30Wat moet uw hart verkommerd zijn – spreekt de 

Heere HEERE – bij het doen van dit alles: werk van een schaamteloze vrouw die een 

hoer is! 31Toen u uw verhoging bouwde op elk kruispunt en uw hoogte maakte op elk 

plein, was u, door met het hoerenloon de spot te drijven, niet als een echte hoer. 32U, 

vrouw die overspel pleegt, neemt in plaats van haar eigen man vreemde mannen! 
(Ezechiël 16:26-31) 

Jesaja schrijft hierover: 

5Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw 

Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden. 
6Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw 

van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God. 7Voor een klein ogenblik heb Ik u 

verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. 8In een stortvloed van 

grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige 

goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser. (Jesaja 54:5-

8) 

Verder wordt in Jesaja 64 van Israël gezegd dat het ‘gehuwde’ zal worden genoemd. En 

in vers 5 staat dat God zich over het volk zal verheugen, zoals een bruidegom zich over 

een bruid verheugt.  

In Ezechiël tot slot worden Jeruzalem en Samaria met twee zusters vergeleken, ‘Ohola’ 

en ‘Oholiba’, waarbij God zegt dat Ohola zijn vrouw is, die overspel pleegde met Assur. 
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Dit klinkt tamelijk duidelijk. Maar is het dat ook? Al deze teksten staan in een zekere 

verwijtende beeldspraak over de ontrouw van Israël aan God. Israël wordt door God als 

een hoer neergezet door het te vergelijken met de vrouw van Hosea of door te stellen 

dat het volk overspel pleegt met de Filistijnen en de Assyriërs. Als God spreekt over een 

scheidingsbrief, dan heeft Hij het in één adem ook over het volk verkopen aan de 

schuldeisers.  

 

Dit beeld van Israël kan ook heel goed een metafoor zijn. Er staan in de Bijbel meer 

metaforen voor Israël, zoals: een olijfboom (Romeinen 9), een knecht (Psalm 136:22), een 

zoon (Jesaja 45:11), een huis (Mattheüs 15:24), een koninkrijk van priesters (Exodus 19:6), een 

kind (Hosea 11:1), de dochter van mijn volk (Jeremia 14:17), een jonkvrouw (Jeremia 31:4) en 

zelfs een jonge koe (Hosea 10:11).  

Het duidelijkste beeld dat de Bijbel schetst, is dat van Israël als Gods volk (Exodus 19:6). 

Israël heeft als land en volk een aardse bestemming. Als Pilatus aan Jezus vraagt of Hij 

de koning der Joden is, bevestigt Hij dat (Lukas 23:3). Jezus is de koning, niet de 

bruidegom van Israël.  

Als Jezus gekruisigd wordt, hangt er ook een bord aan het kruis met de woorden: Dit is 

de koning der Joden (Lukas 23:37). 

Er is nog een probleem als Israël de bruid zou zijn die hier in de Openbaring wordt 

beschreven. De bruiloft van het Lam wordt pas helemaal aan het einde van de tijd 

beschreven, heel veel eeuwen nadat Israël uit Egypte kwam. God kan hier de Man van 

Israël niet zijn, omdat de bruiloft pas veel later zal plaatsvinden. De bruidsdagen in de 

woestijn, waar Jeremia het over had, vinden duizenden jaren eerder plaats dan de 

bruiloft van het Lam. Daar komt bij dat er wordt gesproken over de bruiloft van het 

Lam. Het Lam is Christus. Christus heeft Zijn leven gegeven voor de gemeente. Israël 

mocht daarbij horen, maar pas vanaf het moment dat het Lam was geslacht en opgestaan 

uit de dood, niet vanaf de uittocht uit Egypte.  

De gemeente als bruid 
Er staan ook teksten in het Nieuwe Testament over de bruid van het Lam. Zo zegt 

Paulus: 

22Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, 23want de man is 

hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder 

van het lichaam. 24Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren 

ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. 25Mannen, heb uw eigen 

vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft 

overgegeven, 26opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door 

het Woord. (Efeze 5:22-26) 

Hierin zou ook een metafoor kunnen worden gezien, maar de tekst is wel sterk in haar 

beeldspraak. Johannes de Doper zegt over de bruid:  
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28U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor 

Hem heen uitgezonden. 29Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de 

bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de 

bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. (Johannes 3:28-29) 

Johannes beschouwde zichzelf (als Jood) niet als iemand die bij de bruid hoorde, maar als 

de vriend van de bruidegom, die erbij staat. Jezus zegt over Johannes en het koninkrijk 

van God: 

28Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet 

dan Johannes de Doper, maar de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij. 
(Lukas 7:28) 

Jezus maakt dus onderscheid tussen de grootste der Joden (Johannes) en de mensen van 

het Koninkrijk van God. Het is dus niet onterecht dat Johannes zichzelf ziet als een 

vriend, als een gast van de bruidegom en niet als de bruid. 

Paulus zegt over de bruid: 

2Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk 

gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. (2 Korintiërs 

11:2) 

Dit is een sterke aanwijzing voor de gemeente als bruid. Een andere aanwijzing is dat 

Jezus tegen de gemeente aan Filadelfia zegt:  

12Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal 

daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de 

naam van de stad van Mijn God, het nieuw Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij 

Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam. (Openbaring 3:12) 

Jezus legt hier dus een direct verband tussen Filadelfia en het nieuw Jeruzalem (de 

bruid) op een manier die nergens wordt gezien met betrekking tot Israël.  

De fundamenten van het nieuw Jeruzalem 
Het is misschien zinvol om ter verduidelijking van dit onderwerp alvast te kijken naar 

de beschrijving van het nieuw Jeruzalem, zoals Johannes die in Openbaring 21 geeft. 

14De muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf 

apostelen des Lams. (Openbaring 21:14) 

Op de fundamenten van de stad staan de namen van de twaalf apostelen van het Lam. 

Dit betekent dat de bouw van de stad is begonnen met het werk van de apostelen. Zij 

legden de fundamenten van de bruid. Dit werd niet gedaan door Mozes of Abraham. De 

poorten van de stad hebben wel een verband met Israël. 
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12En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf 

engelen, en namen op de poorten geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der 

kinderen Israëls. (Openbaring 21:12) 

Dit beeld klopt met dat van de gemeente. Door de poorten van Israël klonk het 

Evangelie naar de wereld en mochten de volken de stad binnenkomen. Het waren Joden 

die vanuit Israël de deur voor het Evangelie openden. Dit deden ze echter pas vanaf het 

moment dat de fundamenten waren gelegd door de apostelen van Christus.  

Een stem vanaf de troon 
Johannes hoort nu vanaf de troon een stem. Deze stem is wederom de stem van Jezus. 

Hij geeft zicht op de dingen die komen gaan. 

Gods tent is bij de mensen 

Jezus zegt dat de tent van God bij de mensen is en dat Hij bij hen zal wonen. Dit komt 

weer overeen met de symboliek van de tabernakel. Dat was de plaats waar God woonde 

en waarin Hij te midden van het volk door de woestijn trok. Vrijwel alle kenmerken 

van de tabernakel zijn in de Openbaring voorbij gekomen. Telkens bleek dat de 

tabernakel een afspiegeling van de hemelse tabernakel oftewel de troon van God was. 

 

God zal bij de mensen wonen en er zal geen herinnering aan de zonde meer zijn. Jezus 

zegt dat Zijn tent bij de mensen zal zijn. Dit is opmerkelijk, omdat de stad waaraan God 

Zijn naam verbonden heeft, in niets op een tent lijkt. Het nieuw Jeruzalem is een 

metropool waarin steden als Moskou en New York niet meer dan een buitenwijk 

zouden zijn. Het idee dat deze enorme stad slechts een ‘tent’ voor God is, is wel in 

overeenkomst met Zijn grootheid. 

Hier heeft heel de schepping naar uitgekeken. God, die op de troon zit, zegt dat Hij alle 

dingen nieuw maakt. Hij kan dit waarmaken. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is het 

Begin en het Einde. Hij roept allen op die dorst hebben, om gratis te komen drinken uit 

de bron van het water des levens. En het zou de Bijbel niet zijn als daar niet in één adem 

aan wordt toegevoegd: Wie overwint, zal alles beërven.  

‘Wie overwint’ stond ook in elk van de zeven brieven aan de gemeenten (Openbaring 2-3). 

De toegang is aan de ene kant gratis, maar aan de andere kant is er strijd. Dit lijkt 

tegenstrijdig, maar in het gewone leven is het niet anders. Liefde is niet voor geld of 

bezit te koop. Het is gratis, maar het kost veel om het niet kwijt te raken. Het Evangelie 

is ook gratis, maar wie het gelooft, moet er alles voor over hebben om het te behouden 

en de strijd die erop volgt, te winnen. Er komt een nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 

De overwinnaars mogen daar wonen. God zal de overwinnaars tot een God en zij zullen 

Hem tot een zoon zijn.  
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Ik maak alle dingen nieuw 

Als God bij de mensen zal wonen, maakt Hij alle dingen nieuw. Hij zal de tranen van 

hun ogen wissen, er zal geen rouw, jammerklacht of verdriet meer zijn. Nogmaals 

bevestigt God dat Hij de Alfa en Omega, het begin en het einde, is en uit de bron van 

het water des levens te drinken geeft.  

De bestemming van hen die er niet bij willen horen 

Het Evangelie is gratis en iedereen mag binnengaan. Er zit echter een schaduwzijde aan 

en dat zijn geen kleine lettertjes. Het wordt direct gezegd: het is niet zonder gevolgen 

als je het Evangelie niet accepteert.  

8Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, 

ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die 

van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. 

Iedereen mag een andere mening hebben over God dan de Bijbel beschrijft, maar zijn 

bestemming zal dan gelijk zijn aan die van de bangen, de ongelovigen, de verachtelijken, 

de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, afgodendienaars en leugenaars. Iedereen 

die niet in Jezus geloofd, is bestemd voor de poel die brandt van vuur en zwavel: dit is 

de tweede dood. 

De tweede dood is het oordeel van God en die dood is veel ernstiger dan de eerste. Het 

is de mens gegeven om eenmaal te sterven en daarna het oordeel (Hebreeën 9:27). 

Iedereen is bestemd om te sterven, maar de tweede dood is voor hen, wier zonden niet 

verzoend zijn: de mensen die genoegen namen met hun aardse bestaan. Deze groep 

wordt aangeduid als: bange mensen (die onder druk zwichtten), ongelovigen (die niet wensten 

te geloven), verfoeilijken (die schandelijke dingen hebben gedaan), moordenaars (die anderen 

gedood hebben), hoereerders (die zich geestelijk of lichamelijk hebben verbonden met afgoden of 

meerdere partners), tovenaars (die bovennatuurlijke krachten aanwendden), afgodendienaars (die 

andere goden dienden) en leugenaars (die de waarheid van het Evangelie verdraaiden). 

Het nieuw Jeruzalem 
9En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste 

plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw 

van het Lam, laten zien.  

10En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad 

zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. 11 Zij had de 

heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een 

kristalheldere steen jaspis.  
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12Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. 

Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. 
13Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, 

en drie poorten op het westen. 14En de muur van de stad had twaalf fundamenten met 

daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. 15En hij die met mij sprak, 

had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur.  

16En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij 

mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte 

waren gelijk. 17En hij mat haar muur op: honderdvierenveertig el, een mensenmaat, die 

ook de maat van een engel is. 18En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad 

was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. 19En 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, 20het vijfde onyx, het zesde sardius, het 

zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het 

elfde hyacint, het twaalfde amethist.  

21En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de 

straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.  

22Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het 

Lam.  

23En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de 

heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. 24En de naties die zalig 

worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun 

heerlijkheid en eer erin.  

25En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. 
26En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. 27Al wat onrein is, 

zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, 

maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.  

1En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit 

de troon van God en van het Lam kwam.  

2In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond 

zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft 

Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. 3En 

geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar 

zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, 4en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn 

Naam zal op hun voorhoofd zijn. 5En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp 

en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen 

regeren in alle eeuwigheid.  
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Het nieuw Jeruzalem (vers 21:9 - 11) 

Een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, komt naar Johannes om hem de 

stad te tonen. De engel voert hem daarvoor weg in de geest naar een grote en hoge berg. 

Johannes ziet dan een stad, die de heerlijkheid en uitstraling van God heeft. In 

Openbaring 17 werd op dezelfde manier beschreven hoe één van diezelfde zeven 

engelen die de zeven schalen hadden, Johannes meevoerde naar de woestijn, waar hem 

de hoer Babylon werd getoond. 

Bergen zijn in het Oude Testament plaatsen waar mensen God ontmoeten. Hierbij valt 

te denken aan Mozes op de Sinaï, Elia op de Karmel of – in het Nieuwe Testament – 

Jezus die op een berg werd verheerlijkt. De bruid bevindt zich, in tegenstelling tot de 

hoer, niet in de wildernis, maar op een hoogtepunt, een berg, in de nabijheid van God.  

Het nieuw Jeruzalem nu 
Eerder bleek al dat de bruid, het nieuw Jeruzalem, de gemeente was of het koninkrijk 

der hemelen dat Jezus predikte. In de beschrijving van de stad zijn daarom kenmerken 

te vinden van de gemeente nu, in het perspectief van de eeuwigheid. Wat in de 

symboliek van het nieuw Jeruzalem voor de gemeente in haar geheel geldt, geldt ook 

voor individuele gelovigen, uit wie de gemeente is opgebouwd. Wie bij deze bruid 

behoort, zal in haar beschrijving een beeld zien van hoe zijn of haar leven zou kunnen 

zijn. De stad die hier in al haar schoonheid wordt getoond, is deels een beeld van hoe zij 

zal zijn in de toekomst. Daarnaast spreekt deze profetie in sommige verzen niet alleen 

over de toekomst, maar ook over de tegenwoordige tijd.  

 

Jezus zegt bijvoorbeeld in Openbaring 22:12 dat Hij spoedig komt. En dat lijkt 

opmerkelijk, want de profetie beschreef reeds in hoofdstuk 19 Zijn komst. Dit betekent 

dat deze tekst niet een onderdeel is van de beschrijving van de toekomst. Jezus zegt ook 

tegen Johannes in de tegenwoordige tijd dat de mensen die hun kleren wassen, (nu) de 

stad mogen binnengaan. En zo zegt Hij ook in de tegenwoordige tijd dat de honden en 

de tovenaars (nu) buiten de stad zijn. Het nieuw Jeruzalem, waar Jezus het dan over 

heeft, is niet de stad zoals die bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal worden 

gezien, maar zoals die nu is. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen aanvangen na 

het oordeel voor Gods troon. De honden en de tovenaars die hier worden genoemd, 

zullen dan ook buiten de stad in geen velden of wegen te bekennen zijn. Die zijn dan al 

veroordeeld. 

Het nieuw Jeruzalem, zoals dat hier wordt getoond, is dus deels een blik in de toekomst 

van de kerk en deels een beeld van de kerk zoals ze nu op aarde is of – zoals men in de 

theologie wel zegt – ‘thans en nog niet’. 

De visie van het nieuw Jeruzalem voor ogen houdend, is afwisselend te zien hoe God de 

gemeente ziet en hoe zij straks ook zijn zal.  
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De betekenis van de kenmerken van de stad 
De bruid die Johannes ziet, is de gemeente, het nieuw Jeruzalem, de plaats waar God 

Zelf woont: een stad waarvan de poorten nooit dicht gaan.  

Het nieuw Jeruzalem heeft behalve een concrete ook een geestelijke betekenis, net als 

de tabernakel. Zoals de materialen en maten van de tabernakel in symbolische taal 

spraken van Gods troon en het werk van Jezus, zo spreekt het nieuw Jeruzalem over de 

gemeente. De stad spreekt, net als de tabernakel, in haar materialen, afmetingen en 

architectuur over haar bewoners. Het is Gods bedoeling om in termen die de mensen 

kunnen begrijpen, zijn bruid te omschrijven, zodat zij zullen inzien dat zij voor Hem net 

zo mooi zijn als de mooiste stad die ooit gemaakt zou kunnen worden.  

Zoals de tabernakel zowel tastbaar als symbolisch was, zo is deze stad dat ook. Het is in 

de toekomst een reële stad, die gezien en aangeraakt kan worden. 

Het nieuw Jeruzalem, zoals dat hier is beschreven, is geen beschrijving van de hemel. 

Het is ook geen stad als een modern kunstwerk van glimmend en steriel materiaal. Het 

nieuw Jeruzalem is een beeld van de gemeente, die Johannes als een bruid de ‘trap’ ziet 

afdalen. De nieuwe aarde zal weer wemelen van leven en even vol staan met bomen en 

bloemen als de huidige aarde.  

Als God de tabernakel als beeld van Zijn troon laat bouwen, is deze van zuiver goud en 

zilver van pure materialen en edelstenen, maar het geheel is van bescheiden afmetingen. 

Dat geldt ook voor de tempel van Salomo. Het heiligste gedeelte van de tabernakel was 

tien bij tien bij tien el. De vergelijkbare ruimten in de tempel van Salomo waren (slechts) 

twintig el in het vierkant en twintig el hoog (1 Koningen 6:20). Dat is ongeveer tien bij 

tien bij tien meter. De voorhof was honderd el. Dat is vijftig meter.  

Het nieuw Jeruzalem echter, dat een beeld is van Gods gemeente, is een stad van 

ongekende omvang en schoonheid. En terwijl de omheining van de tabernakel een 

wand van linnen was, is de omheining van het nieuw Jeruzalem een diamanten muur 

van zeventig meter hoog. Er staat geen wasvat in de stad, maar er is een stroom van 

levenswater, de bomen dragen twaalf keer per jaar vruchten, et cetera. 

De uitstraling (vers 11) 

De stad had volgens vers 11 de heerlijkheid van God en straalde als een zeer 

kristalheldere steen jaspis. In andere vertalingen wordt het woord dat hier met jaspis 

vertaald is, met diamant vertaald. Jaspis is een Grieks woord voor een veelkleurige harde 

edelsteen (zie aantekeningen bij Openbaring 4:3). Als het licht van God, Wiens heerlijkheid 

de stad van binnenuit verlicht, door deze steen naar buiten schijnt, moet de lichtglans 

bijzonder zijn. 

De muur (vers 12) 

De muur van de stad is volgens vers 12 honderdvierenveertig el (zeventig meter) hoog en 

van diamant. Haar hoogte is dus twaalf keer twaalf el. Dit getal kwam eerder voor bij de 

honderdvierenveertigduizend verzegelden van Israël. Erg ingewikkeld is de symboliek 
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niet. Twaalf keer twaalf keer duizend. Er is geen reden om hier veel meer achter te 

zoeken dan dat het een afgerond getal is dat van volheid spreekt. 

 

Diamant is de hardste steen. De hoogte van de muur in combinatie met de hardheid van 

het bouwmateriaal, maken de stad voor vijanden onneembaar. Het is dan opmerkelijk 

dat de poorten nooit gesloten zijn. Er zijn op de nieuwe aarde echter geen vijanden 

tegen wie de stad beschermd zou moeten worden. De stad kon in die tijd evengoed 

helemaal geen muren hebben. Wat is dan de betekenis van deze muur?  

De muur zegt minder over de nieuwe hemel en aarde dan over de gemeente zoals die nu 

op aarde is. De muur beschermt de gemeente tegen invloeden en aanvallen van buitenaf, 

aanvallen door satan. De muur moet de genoemde honden, tovenaars, hoereerders, 

moordenaars, afgodendienaars en een ieder die de leugen liefheeft en doet (Openbaring 

22:15), buiten houden.  

Alleen zij die hun kleren hebben gewassen, mogen binnengaan (Openbaring 22:14). 

Binnen de muren is de gemeente veilig tegen elke aanval van buiten. God is Zelf de 

muur om de stad, zegt de profeet Zacharia (2:5). Satan zal nooit door die muur heen 

kunnen breken. Net zomin als satan Adam kon dwingen te zondigen, kan hij de 

gelovige die binnen Gods genade is, daar niet vandaan krijgen, tenzij de gelovige dat zelf 

toestaat. De enige manier waarop satan wel schade kan toebrengen aan het geloofsleven 

van gemeenteleden, is door hen ‘de stad uit te lokken’. Zo zijn er (zelfs groepen) 

gelovigen, die zich buiten de muur begeven. Ze hebben hun eigen gemeenschap buiten 

de muur, buiten de wil van God, gesticht, waar ze geen bescherming hebben. Ze houden 

zich niet aan Gods Woord, drinken niet uit de bron van levend water en blijven niet op 

de wegen van God. Iedereen die dat wil, kan hun gemeenschap in en uit lopen. De 

Bileams, de Nikolaïeten, de Izebels krijgen alle ruimte die ze maar willen. Dit is geen 

oproep om zondaren uit kerkgebouwen of samenkomsten te weren, maar mensen 

moeten wel eerst hun kleren wassen en hun zonden afleggen, voor ze zich kunnen 

aansluiten (Openbaring 22:14). De gemeente in Jeruzalem was in de begindagen zo heilig 

dat mensen zich niet durfden aan te sluiten, omdat ze vreesden voor de gevolgen als ze 

(als zondige mensen) in de nabijheid van God kwamen (Handelingen 5:13).  

 

Paulus zegt in de Romeinenbrief dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van 

Christus (Romeinen 6:35), Verdrukking noch ellende noch machten of engelen, et cetera. 

De muur is sterk genoeg. Wat Paulus niet noemt, is ieders vrije wil. Iedereen kan vrij de 

poorten uitlopen. 

De poorten (vers 12-13) 

De stad is vierkant, met aan elke zijde drie poorten waarop de namen van de twaalf 

zonen van Israël staan. Synagogen zijn, als het maar even kan, ook in een vierkant 

gebouwd, met drie ramen aan elke kant. Die twaalf ramen spreken daar ook symbolisch 

van Israëls twaalf stamvaders. Ezechiël (48:31-35) geeft de volgorde van de namen van de 
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twaalf poorten van het Jeruzalem dat gedurende het Duizendjarig Rijk op aarde zal zijn. 

Mogelijk is die volgorde in het nieuw Jeruzalem dezelfde. 

Het beeld van het nieuw Jeruzalem toont overeenkomsten met de manier waarop de 

stammen van Israël in de woestijn om de tabernakel gelegerd waren. Zij lagen in vier 

groepen van telkens drie stammen naar de vier windstreken gericht (Numeri 2). Door 

Israël is het Evangelie de wereld in gegaan. Het waren de zonen van Israël, die de 

boodschap van Jezus vertelden. Daardoor konden ook gelovigen uit de heidense landen 

ingaan in de belofte die God aan Abraham had gedaan. De gemeente is niet ontstaan 

door een belofte van God aan iemand buiten Israël. God heeft nooit met een ander volk 

een verbond gesloten of, voordat de gemeente ontstond, een profeet buiten Israël 

geroepen. Jezus kwam niet om het bestaande verbond te ontbinden, maar om het te 

herstellen. Hij kwam verlossing brengen aan Israël, overeenkomstig Zijn belofte aan 

Abraham. Vanuit Israël zette Hij de poorten van Zijn koninkrijk open naar alle 

windstreken. Dat veel Joden dit koninkrijk zelf niet wilden binnengaan, was niet Gods 

bedoeling. De namen van de zonen van Israël staan op de poorten van de stad 

geschreven. God heeft Zijn bruid gevormd ten koste van Israël, maar Hij is trouw aan 

Zijn verbond met Abraham. 

Parelen poorten 

De poorten zijn elk uit één parel gemaakt. Parels worden door lijden gevormd. Als een 

oester een zandkorreltje binnen zijn schelp krijgt, bekleedt hij deze met parelmoer, 

omdat de zandkorrel scherp is. Hierdoor groeit er een parel. Dit lijden herinnert aan het 

lijden van Jezus (zie ook aantekeningen bij Openbaring 4:1), maar ook aan dat van de 

gemeente. De Bijbel leert dat allen die Christus willen volgen, zullen lijden (Timotheüs 

3:12, Johannes 16:34). Het is voor de gemeente in de praktijk onmogelijk te functioneren 

zoals God het wil zonder dat er mensen zijn die zich daaraan storen. Jezus zegt dat als de 

mensen lovend over de gemeente spreken, de gemeente zich zorgen moet maken (Lukas 

6:23). De Bijbel leert ook dat het Evangelie een ‘geur van het leven’ is voor hen die het 

aannemen, maar een ‘geur van de dood’ voor wie het afwijzen (2 Korintiërs 2:15). Er zullen 

altijd mensen zijn die deze geur niet verdragen en zich afzetten tegen de boodschap. 

Dikwijls is het gevolg dat zij die deze geur verspreiden, moeten lijden. Door lijden heen 

heeft God Jezus volmaakt (Hebreeën 2:10). Door het lijden van Christus is de toegang tot 

God geopend. Door het lijden heen zal de gemeente het Evangelie verkondigen. Als God 

Paulus als apostel heeft geroepen, zegt Hij tegen Ananias dat Hij Paulus heeft 

uitverkoren om al lijdend Zijn getuige te zijn voor volken, koningen en de zonen van 

Israël.  

Gods kracht is vaak te zien in lijdende gelovigen. In Verdrukking en lijden leren 

gelovigen op God te vertrouwen en leren zij dat God betrouwbaar is. Dit zien anderen 

ook, met als gevolg dat zij ook de stad willen binnengaan. 
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De fundamenten (vers 19-20) 

De muur van de stad had twaalf fundamenten, zegt vers 14, en daarop staan de twaalf 

namen van de apostelen. Fundamenten zijn de basis van een gebouw. De fundamenten 

van het nieuw Jeruzalem maken duidelijk dat de stad werd gefundeerd door de twaalf 

apostelen.  

Dit maakt duidelijk dat de gemeente de bruid is. Paulus spreekt hier ook over (1 

Korintiërs 3:10). De fundamenten tonen dat de bruid nieuwtestamentisch is. Het nieuw 

Jeruzalem is niet gebouwd op de wet of de profeten (Oude Testament), maar op het 

Evangelie van Jezus Christus. Het zijn niet de namen van Abraham, Izaäk, Jakob, Mozes 

of Aäron die op de fundamenten staan, maar die van de twaalf apostelen. 

 

De fundamenten van de stad waren met allerlei edelstenen versierd. Deze edelstenen 

hebben dezelfde kleuren als die in de tabernakel. Het zijn verschillende tinten blauw en 

rood, en verder wit, purper en goud. De enige kleur die niet in de tabernakel was 

verwerkt, maar wel in het borstschild van de hogepriester voorkwam, is smaragd: groen. 

Deze kleur komt daarentegen wel voor in de regenboog rond de troon in Openbaring 4 

(waar de tabernakel een beeld van was).  

 

De kleuren in de tabernakel verwezen naar Jezus (zie aantekeningen bij Openbaring 4). Het 

blauw sprak van zijn hemelse afkomst, het rood van zijn bloed, het wit van zijn 

reinheid, het goud van zijn goddelijkheid en het purper van zijn koningschap. Het groen 

spreekt dan van zijn leven op aarde. Dat werd niet in de tabernakel verwerkt, omdat die 

stond op de vervloekte aarde. Op de nieuwe aarde, waarop de stad neerdaalt, rust geen 

vervloeking meer, waardoor deze kleur recht doet aan de heerlijkheid van de nieuwe 

aarde. 

 

De eerstgenoemde edelsteen is diamant (vers 19). Diamant is tevens het materiaal van de 

muur en de lichtglans van de stad wordt ermee omschreven. Het wordt als een steen 

met een kristalheldere kleur beschreven. In het Grieks staat er ‘iaspis’, dat is jaspis. De 

jaspis komt voor als een ondoorzichtige gele, bruine, rode of kristalheldere (edel)steen. 

Op het borstschild van de hogepriester (Exodus 28) was de eerste steen ook een jaspis. 

 

De tweede edelsteen is saffier. Saffier of lazuursteen is blauw. De blauwe kleur komt van 

sporen ijzer en titaan. Deze steen kwam als vijfde steen voor op het borstschild van de 

hogepriester. 

 

De derde steen is chalcedon/robijn. Chalcedon is genoemd naar de stad Chalcedon waar 

deze steen gevonden werd. Ze behoort tot de groep van fijn-kristallijne kwartssoorten. 

Grijsblauwe agaat wordt chalcedon genoemd. Er wordt wel van uitgegaan dat chalcedon 

dezelfde steen is als karbonkel, de derde steen in het borstschild van de hogepriester.  
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De vierde steen is smaragd. Smaragd is frisgroen. Smaragd werd ook als vierde steen op 

het hart (borstschild) van de hogepriester gedragen. 

 

De vijfde steen is sardonyx. Sardonyx komt van sard (= rood) en onyx (= wit - Grieks voor 

vingernagel). Het is een rood-witte steen. Sardonyx was de elfde steen op het borstschild 

van de hogepriester. 

 

De zesde steen is sardius. Sardius oftewel robijn is dieprood en half doorschijnend. De 

naam van deze steen komt ook voor in die van de stad Sardis, de vijfde van de zeven 

gemeenten die een briefje kregen. 

 

De zevende steen is chrysoliet (of topaas). De meeste vertalingen gaan er vanuit dat met 

het Griekse ‘chrusolithos’ inderdaad chrysoliet bedoeld wordt. Tegenwoordig gaat men 

er wel vanuit dat dit dezelfde steen is als de topaas. Chrysoliet komt van chrusos (= 

goud) en lithos (= steen). De kleur is olijf- of mosgroen.  

 

De achtste steen is beril. Beril is eigenlijk de naam van een groep stenen, waarvan vooral 

de smaragd (groen) en de aquamarijn (blauw) bekend zijn. Doorzichtig beril werd ooit 

gebruik om toneelkijkers van te maken (waardoor het woord ‘bril’ is ontstaan). 

 

De negende steen is topaas (of chrysoliet). De meeste vertalingen gaan er vanuit dat met 

het Griekse ‘topazion’ topaas bedoeld wordt. Deze steen wordt tegenwoordig ook wel 

verward met de chrysoliet. Topaas is goudgeel. De naam betekent ‘gezocht’ en 

‘gevonden’. Topaas straalde als twaalfde steen in het borstschild van de hogepriester. 

 

De tiende steen is chrysopraas. Chrysopraas komt van chrusos (= goud) en prasos (= 

loof). Het is een bleekgroene edelsteen. 

 

De elfde steen is saffier (hyacint). De meeste vertalingen vertalen het Griekse 

‘huakinthos’ met hyacint. De hyacint is een geelrode tot bruin- of oranjerode edelsteen, 

die tegenwoordig zirkoon heet. De kleur kan een mengeling zijn van rood, oranje en 

purper. Hyacint is de zevende edelsteen op het borstschild van de hogepriester. 

 

De twaalfde steen is amethist. Amethist is purper tot donkerviolet. Amethist was de 

negende steen op het borstschild van de hogepriester. 

De maat van de stad (vers 15) 

De stad moet worden opgemeten, beschrijft Johannes in vers 15. De engel die de bruid 

toont heeft een gouden meetlat waarmee dat moet gebeuren. Feitelijk worden maar drie 

dingen gemeten: de hoogte van de muur en de omtrek en hoogte van de stad. De lengte 
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is gelijk aan de breedte en hoewel de muur zeventig meter hoog is, is de stad net zo hoog 

en breed als lang.  

 

Van de lengtemaat, de el, wordt gezegd dat deze voor mens en engel dezelfde is. Dit zou 

verwarrend kunnen zijn, omdat hiermee de indruk wordt gewekt dat de el, zoals het 

woord hier wordt vertaald, een van de menselijke arm afgeleide maat is. Dit zou 

betekenen dat mensen en engelen een even groot lichaam hebben. Dat is hier niet de 

bedoeling. De beschrijvingen van de grootte van engelen lopen in de Bijbel uiteen. En 

op deze plaats worden we niet even terloops op de hoogte gebracht van de lichamelijke 

afmetingen van engelen. In de grondtekst wordt de gebruikte maat ‘pechus’ genoemd. 

Een pechus komt dicht bij de ons bekende ‘el’, maar is niet dezelfde lengtemaat.  

In Openbaring 11 wordt aan Johannes een meetlat gegeven. Hij kreeg daar toen de 

opdracht bij om de tempel van God het altaar en hen die daar aanbidden te meten. Maar 

de voorhof, die buiten de tempel is, moet hij niet meten omdat die aan de 

heidenen/volken gegeven is. Deze volken vallen buiten de maten van Gods gemeente. In 

beide gevallen is sprake van het opmeten van dingen die aan God toebehoren. 

 

Johannes moest in hoofdstuk 11 ook de mensen meten die in de tempel aanbidden. Maar 

hij noemt het resultaat van zijn metingen daar niet. Met een letterlijke meetstok kan 

alleen de lengte van mensen worden gemeten. Maar het is niet waarschijnlijk dat God 

een verband wil leggen tussen de lengte van mensen en hun aanbidding.  

De verklaring van dit meten en deze maat moet eerder worden gezocht in het 

beoordelen van de gemeten dingen of mensen. Jezus leert in de bergrede voorzichtig te 

zijn met het oordelen van anderen, omdat de ‘meetlat’ die we daarbij gebruiken tevens 

voor onszelf gebruikt zal worden. Wie een ander veroordeelt om iets wat hij zelf ook 

doet, veroordeelt zichzelf. God zal de maat van ons oordeel overnemen (Mattheüs 7:2). 

Dat de maat die wordt gehanteerd om de bruid te meten voor engelen en mensen gelijk 

is, betekent dat voor de bruid dezelfde normen gelden als voor de engelen. Deze normen 

zijn: reinheid en gehoorzaamheid (Openbaring 14:4).  

 

De stad heeft de vorm van een kubus. De lengte, de breedte en de hoogte zijn gelijk. De 

genoemde twaalfduizend stadiën komen overeen met ruim 2200 kilometer. Dat is voor 

de omtrek enorm, maar technisch geen onoverkomelijk probleem. Voor de hoogte is het 

wel bijzonder.  

Het is onmogelijk deze hoogte te verklaren door ons dit voor te stellen als een stad, zoals 

het stadje op de Mont Saint-Michel in Frankrijk, die op een berg is gebouwd. 

Tweeduizend kilometer is vele honderden keren hoger dan de hoogste berg op aarde. 

Het zou een bergmassief zijn met een hoogte van ongeveer een zesde deel van de 

diameter van de aarde. De helling van de berg zou zo stijl zijn (64 tot 71%) dat ze bijna niet 

te beklimmen is. En ervan uitgaande dat Gods troon op de top staat, zou de rivier van 

levend water die uit deze troon komt, een waterval zijn. Als mensen zowel boven als 

onder aan de berg zouden leven, zou er een enorm verschil in luchtdruk zijn in de stad. 
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Het is immers aannemelijk dat er dan wel een dampkring is, omdat het nieuw Jeruzalem 

geen geestelijke wereld is.  

 

De oplossing is misschien niet zo ingewikkeld. In vers 16 en 17 staat dat de engel de stad 

meet en direct daarna wordt in vers 18 melding gemaakt van het materiaal dat de engel 

heeft gemeten. Hij zegt dat de hoogte van de muur honderdvierenveertig el is, dat de 

stad twaalfduizend stadiën in het vierkant is en ook zo hoog, en dat de bouwstof ervan 

zuiver goud, ‘aan zuiver glas gelijk’, is. De stad kan niet als geheel van zuiver goud zijn, 

omdat er ook verschillende andere materialen worden genoemd: de parels van de 

poorten, de edelstenen op de fundamenten en de muur van jaspis.  

Het zou ook overbodig zijn om te zeggen dat de straten van zuiver goud zijn, als alles in 

de stad van dat materiaal was. Het ligt voor de hand dat het goud dat Johannes noemt, 

slaat op de omtrekkende maten. Boven de muur van diamant gaat de wand over in 

transparant goud, tot de aangegeven hoogte. Ook het plafond is van zuiver goud. Zo 

wordt de bruid gescheiden van de buitenwereld. Dat er een muur om de stad is, wijst 

erop dat het leven op de begane grond plaatsvindt. Dat leven wordt beschermd door 

deze muur. 

Hierin zit weer (net als bij de muur) een aanwijzing voor de bruid zoals zij in onze tijd op 

aarde is. Van buitenaf kan iedereen zien wat er binnen gebeurt en van binnenuit kan de 

bruid zien wat er buiten gebeurt, zonder erdoor te worden besmet. Niemand kan door 

de poort binnenkomen dan zij die aan de voorwaarden voldoen. Er kunnen ook geen 

‘gehate vogels’ over de muur vliegen en neerstrijken (Mattheüs 13:31-32 en Openbaring 18:2). 

Zo zou ook de gemeente nu op aarde transparant en toch onderscheidend en veilig 

moeten zijn. 

De straten (vers 21) 

De straten van de stad zijn van zuiver goud, als doorzichtig glas. Dit spreekt van de 

wegen die de gelovigen gaan. Deze moeten transparant en goddelijk zijn. Dat is een 

hoge eis. Mozes maakt Israël duidelijk dat het volk God moet liefhebben, Zijn geboden 

moet onderhouden en in al Zijn wegen moet gaan (Deuteronomium 11:22). De breedte van 

de wegen zijn de grenzen naar ‘links’ en ‘rechts’ van de geboden van God. Daarbinnen 

kunnen de mensen veilig ‘lopen’ om Hem te dienen. Zoals Paulus schreef:  

10Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die 

God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeze 2:10) 

God heeft deze straten gemaakt, opdat wij daarin zouden wandelen. De straten van de 

stad zijn, net als de buitenkant van de stad, van zuiver goud en doorzichtig als glas. Het 

transparante van het goud en het overweldigende licht van Gods aanwezigheid maken 

dat alle ‘wegen’ van de gelovigen aan het licht komen.  
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De kerk zou, als beeld van deze stad, nu al zo moeten zijn. Iedereen moet, als hij bij deze 

stad naar binnen kijkt, de wegen van de gelovigen tegen het licht van God kunnen zien. 

De kerk en gelovigen kunnen het zich niet permitteren om geheimen te hebben. Hun 

wegen moeten zo rein, transparant, duurzaam en mooi zijn als het goud van de straten 

van het nieuw Jeruzalem. Dit is nogal een opgave. 

En een tempel zag ik in haar niet (vers 22) 

Johannes ziet in de stad geen tempel. God en het Lam zijn haar tempel. De bruid wordt 

door God Zelf verlicht en de troon van God en het Lam zijn er. Jezus zegt dat als iemand 

Hem liefheeft, hij ook Zijn woorden bewaart en dat Zijn Vader hem dan zal liefhebben, 

waarna Zij bij hem zullen komen om bij hem in te wonen (Johannes 14:23).  

Het licht (vers 23) 

De stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te verlichten, want de heerlijkheid 

van God verlicht haar en haar lamp is het Lam. De schepping van de aarde begint wel 

met de schepping van het licht, maar niet met de schepping van de zon en maan. De zon 

brengt wel licht voort, maar God is daar niet afhankelijk van. Op overdrachtelijke wijze 

is Jezus het licht van de wereld. Hij zei dat wie Hem volgt, het licht van het leven heeft 

en geenszins in de duisternis zal wandelen (Johannes 8:12). Hij is het licht dat in de wereld 

is gekomen, zegt Hij elders, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet in de duisternis 

blijft (Johannes 12:46). De kerk en het leven van elke gelovige zullen verlicht worden door 

God en hun lamp is Jezus. Dit betekent dat elke beslissing aan Hem moet worden 

voorgelegd. Zoals het boek Spreuken oproept:  

6Vertrouw op de Heer met het ganse hart en steun niet op eigen inzichten. Ken hem in 

al uw wegen opdat Hij uw paden recht zal maken. (Spreuken 3:6)  

Het heilige deel in de tabernakel werd, nadat het voorhangsel was gescheurd, (alleen) 

verlicht door de zevenarmige kandelaar, die een beeld was van Christus (zie aantekeningen 

over de zeven vurige fakkels in Openbaring 4:5). Op dezelfde manier wordt in de stad alles 

verlicht door het licht dat Jezus erop werpt. Als gelovigen binnen de stad zonde in hun 

leven hebben, is dat ook zichtbaar.  

De naties (vers 24) 

De volken zullen bij het licht van de stad wandelen. Het betreft hier de volken van de 

nieuwe aarde, die geen deel uitmaken van de stad. Zij zullen ook hun heerlijkheid tot 

haar brengen. Bij ‘heerlijkheid’ moet aan aanbidding worden gedacht. Zoals de vier 

levende wezens heerlijkheid aan God en het Lam brengen (Openbaring 4), zo zullen de 

koningen op gezette tijden komen om de stad te zien en haar hun heerlijkheid te geven. 
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Haar poorten zullen nooit sluiten (vers 25) 

Door de constante aanwezigheid van de heerlijkheid van God, zal het er nooit donker 

worden. Het zal daarom ook nooit nodig zijn aan het eind van de dag haar poorten te 

sluiten voor de nacht. 

Zij brengen de heerlijkheid en eer van de naties (vers 26) 

‘Zij’ zijn in dit geval de koningen die hierboven, in vers 24, worden genoemd. 

Niets onreins zal er binnengaan (vers 27) 

Er zal niets onreins in de stad binnengaan en niemand die gruwelijke dingen doet, maar 

alleen zij die geschreven staan in het ‘Boek van het leven’. 

 

Op de nieuwe aarde zijn alleen maar mensen die geschreven staan in het Boek des 

levens (Openbaring 20). Zij hebben allen toegang tot de stad. Niet alleen de namen van de 

mensen die bij de gemeente horen staan in dat boek. Het Boek des levens was al bekend 

in het Oude Testament (Exodus 32:32 en Psalm 69:29). De namen van gelovigen uit het 

Oude Testament en zelfs van gelovigen die leefden vóór het verbond van God met 

Abraham staan in het Boek van het leven. Abraham heeft zijn hele leven in tenten 

gewoond om tot uitdrukking te brengen dat hij niet op de aarde thuis was maar het 

nieuw Jeruzalem verwachtte. Hij zal dus zeker toegang hebben tot die stad (Hebreeën 

11:10). 

Openbaring 22  

De rivier uit de troon 

1En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit 

de troon van God en van het Lam kwam. 2In het midden van haar straat en aan de ene 

en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten 

voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom 

zijn tot genezing van de heidenvolken. 3En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En 

de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem 

dienen, 4en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. 5En 

daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de 

Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. 

Water des levens (vers 1) 

De engel toont Johannes een rivier van levend water, helder als kristal, die ontspringt 

uit de troon van God. Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw over levend water: 
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7Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te 

drinken. 8Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. (…) 
13Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst 

krijgen, 14maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen 

dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden 

van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. (Johannes 4:7-14) 

Het water dat Jezus geeft, is als een bron (Johannes 4). Later spreekt Jezus hier bij een 

andere gelegenheid weer over: 

37En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst 

heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: 

Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 En dit zei Hij over de 

Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog 

niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. (Johannes 7:37-39) 

Dit geeft al een duidelijk beeld in welke richting de betekenis van het water moet 

worden gezocht. Het blijft misschien wennen, maar het is Jezus die hier in het nieuw 

Jeruzalem op de troon zit. De Bijbel leert dat gelovigen de tempel van God zijn en dat 

Hij in hun hart wil wonen. God heeft niet alleen de regering over hun leven, maar er 

komt ook levend water uit Zijn troon. Deze stroom ontspringt niet uit (het hart van) de 

gelovige, maar uit het hart van God, uit Zijn troon die als het ware in de gelovige mag 

staan. De betekenis van het water kwam al aan de orde bij het bespreken van het wasvat 

in hoofdstuk 4.  

De bomen (vers 2) 

Wat voor bomen groeien daar, die twaalf keer per jaar vrucht dragen en waarvan de 

bladeren tot genezing van de volken zijn? In Psalm 1 schrijft koning David:  

1Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg 

van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2maar die zijn vreugde vindt in 

de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. 3Want hij zal zijn als een 

boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet 

afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. (Psalm 1:1-3) 

Johannes de Doper vergelijkt mensen met bomen, wanneer hij zegt dat de bijl aan de 

wortel van de boom ligt om deze om te hakken als hij geen goede vrucht draagt 

(Mattheüs 3:10). Ook Jezus zegt, als Hij het over goede en slechte mensen heeft, dat elke 

goede boom goede en elke slechte boom slechte vruchten voortbrengt (Mattheüs 7:17). 

Nebukadnezar kreeg van God een droom, waarin hijzelf als een boom was 

gesymboliseerd (Daniël 4:20-21). Andere teksten waarin mensen worden gesymboliseerd 

door bomen, zijn: Jesaja (14:8, 44:4), Jeremia (17:8) en Judas (12). Psalm 92 zegt: 

13Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van 

onze God. 14In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, 
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15om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen 

onrecht. (Psalm 92:13-15) 

Er zijn dus nogal wat teksten die duidelijk maken dat de bomen een symbool zijn van 

mensen die, geworteld in Gods Woord (water), vrucht mogen dragen. God hield de mens 

in de hof van Eden de keuze voor of ze wilden eten van de Boom des levens of van de 

Boom van kennis van goed en kwaad. Door de keuze die de mens toen maakte, hebben 

wij kennis van goed en kwaad, maar niet van blijvend leven. De bomen in de 

aangehaalde Schriftplaatsen zijn een symbool voor individuele gelovigen. Zij mogen 

zich door de Geest en het Woord laven aan het water dat uit Gods troon komt. Zij 

mogen ook gesnoeid worden door het Woord. 

De vruchten (vers 2) 

De bomen dragen twaalf maal per jaar, dus altijd, vrucht. Vruchten zijn het resultaat 

van een proces of inspanning. We zagen al dat de vruchten van de stad Babylon de 

wereld in een roes hadden gebracht. Als Jezus zegt dat Zijn volgelingen goede vruchten 

moeten dragen, bedoelt Hij in eerste instantie dat ze een gezonde boom moeten zijn. 

Dikwijls proberen gelovigen ‘vrucht te dragen’ zonder naar de kwaliteit van hun ‘boom’ 

te kijken. Waarom er geen vruchten aan een boom zitten, ligt wellicht meer aan de 

geestelijke gezondheid van de boom, dan aan een gebrek aan inspanning om vruchten 

voort te brengen. Een appelboom kan, al doet hij nog zo zijn best, geen peren 

voortbrengen en een wilde olijf geen voor de consumptie geschikte olijven. 

Van nature zijn mensen wilde olijfbomen. Ze kunnen alleen vrucht dragen, als ze geënt 

zijn op de edele olijf (Romeinen 11:16-21). Ze zullen dan vanzelf goede vruchten dragen. 

Maar welke zijn deze vruchten? Dat zijn de vruchten die voortkomen uit het water van 

Gods Geest. Paulus zegt daarover:  

22De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22) 

Deze vruchten ontstaan als gelovigen met hun wortels in de stroom van de Heilige 

Geest groeien en door het levende water ‘hun boom’ vruchten laat creëren. Die 

vruchten geven de mensen die ervan eten, vreugde en leven. Maar het kan zijn dat de 

vruchten onvoldoende licht (van God) en (levend) water krijgen en daarom nooit rijp 

worden (2 Timotheüs 3:7). 

De bladeren (vers 2) 

De bladeren van de bomen dienen tot genezing van de volken. Bladeren spreken van 

leven: een boom of plant zonder blad is meestal dood. Een boom ademt door zijn 

bladeren. Daarnaast verdampen bladeren vocht en produceren ze zuurstof. Ze dienen 

ook als voedsel voor dieren. Een boom kan aan zijn bladeren worden herkend. Aan de 

bladeren kan worden gezien of de boom gezond is. Bladeren kunnen ook geneeskrachtig 

zijn. De bladeren aan de bomen in het nieuw Jeruzalem zijn een teken van leven en zijn 
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geneeskrachtig. In de Bijbel is te zien welke geneeskrachtige werking het leven van de 

gemeente heeft op de wereld. Toen de Heilige Geest met Pinksteren werd uitgestort 

over de discipelen, kwamen drieduizend mensen uit zeventien landen tot geloof. Vanaf 

dat moment gaat het Evangelie met grote kracht uit over de wereld. Paulus schrijft 

dertig jaar later in zijn brief aan de gemeente te Rome dat op de hele wereld over haar 

geloof wordt gesproken (Romeinen 1:8). Binnen dertig jaar na de uitstorting van de 

Heilige Geest heeft de gemeente door haar bladeren velen uit de volken genezen van 

hun zonde, pijn en ziekten. 

 

Er zal geen vervloeking meer zijn, staat in vers 3. Vervloeking had te maken met het 

niet houden van de Thora. Vervloekt is een ieder die zich daar niet aan houdt, zegt 

Mozes. Mensen die niet willen leven volgens de richtlijnen die God heeft gegeven, 

zullen niet in het nieuw Jeruzalem kunnen komen. 

 

De mensen zullen Gods aangezicht zien, staat in vers 4. Dit staat in de toekomstige tijd. 

Het zien van Gods aangezicht is een voorrecht dat geen mens tijdens zijn leven heeft 

gehad (Johannes 1:18). Jezus is het beeld van de onzichtbare God (Kolossenzen 1:15). Hij 

heeft de mensen God doen kennen. Hier wordt ook het zegel weer genoemd, waarmee 

onder anderen de honderdvierenveertigduizend zijn verzegeld (Openbaring 7:3). Zij zullen 

tot in eeuwigheid als koningen heersen, zegt vers 5. De vraag is dan: over wie zullen zij 

heersen? Het ligt voor de hand daarbij te denken aan de volken, die buiten de stad 

wonen en die in het vorige hoofdstuk van de Openbaring werden genoemd. Dit lijkt te 

bevestigen dat de mensen niet wezenlijk anders zullen zijn dan nu. De mensen zullen 

nog steeds samenleven, georganiseerd zijn en leiders kennen. 

Een gouden leven 

De stad toont hoe de gelovige wandelt over Gods wegen. Ze wijken daarvan niet af naar 

links of rechts. Ze staan met hun wortels in de stroom van de Heilige Geest. Ze dragen 

twaalf keer per jaar (het hele jaar door) vrucht. Hun bladeren (leven) zijn een bron van 

genezing voor de volkeren.  
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Openbaring 22: 6-21 Slot 
6En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de 

God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten 

zien wat met spoed moet gebeuren. 7En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden 

van de profetie van dit boek in acht neemt.  

8En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord 

en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze 

dingen liet zien. 9En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een 

mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden 

van dit boek in acht nemen. Aanbid God.  

10En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de 

tijd is nabij. 11Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij 

nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. 

En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.  

12En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn 

werk zal zijn. 13Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de 

Laatste.  

14Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des 

levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 15Maar buiten bevinden 

zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en 

ieder die de leugen liefheeft en doet.  

16Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te 

getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.  

17En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat 

hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.  

18Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als 

iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek 

geschreven zijn. 19En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, 

zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen 

die in dit boek geschreven zijn.  

20Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 
21De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. 

Deze tekst begint met te stellen: ‘Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de 

Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te 

tonen wat spoedig moet gebeuren.’ Om te benadrukken dat deze boodschap niet van de 

engel zelf is, wijst deze erop dat de Heer de God is van de geesten van de profeten. Dus 
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ook zijn God. De engel is in deze profetie de geest, die de profeet (Johannes) de 

informatie geeft, die God aan hem kwijt wil.  

Wat spoedig moet gebeuren 
Net als in het begin van de profetie wordt hier benadrukt dat deze is gegeven om te 

tonen wat spoedig moet gebeuren. Als dat zo is, moet de profetie ook voor de kerk te 

begrijpen zijn. Geen aardse vader zal ooit zijn kinderen iets belangrijks vertellen op een 

manier waarvan hij van te voren weet dat ze dat nooit zullen begrijpen. Deze bijzondere 

profetie is daarom niet verzegeld, tenzij dat is aangegeven, zoals bij de zeven 

donderslagen (Openbaring 10:4). Deze profetie moet dus te begrijpen zijn, anders had God 

dit niet zo geformuleerd. De woorden zijn waar en betrouwbaar. Daarom is de mens die 

ze bewaart, ook zalig, of zoals anderen vertalen: ‘gezegend’. 

 

‘Let op, Ik kom spoedig’, zegt Jezus en Hij prijst hen gelukkig die de woorden van de 

profetie van dit boek bewaren. Van geen enkel ander boek uit het Nieuwe Testament 

wordt zo benadrukt dat de gelovigen de tekst moeten lezen en kennen.  

De engel en Jezus 
In deze woorden komt, net als in het begin van de Openbaring, de boodschap van de 

engel van Christus Zelf. 

De engel 

Er is iets in het gezag en het uiterlijk van de engel, waardoor Johannes hem verwart met 

Jezus. Als hij zegt ‘Zie, Ik kom spoedig’, lijkt het alsof Jezus Zelf aan het woord is. Toch 

is dat niet zo. De tekst in het vorige vers is in de tweede persoon enkelvoud geschreven. 

De engel spreekt over God, die zijn engel heeft gezonden. Hij is niet zelf God. Dit moet 

nog een onderdeel geweest zijn van het beeld, dat de engel Johannes toonde. Johannes 

wordt direct gecorrigeerd, als hij hem wil aanbidden: ‘Pas op, doe dit niet. Ik ben een 

mededienstknecht. Aanbid God!’  

 

Jezus zegt dikwijls dat Hij spoedig komt. Het is een opmerkelijk verschijnsel dat, 

wanneer Zijn volgelingen dit serieus nemen en benadrukken dat Jezus spoedig komt, zij 

als niet-realistisch worden beschouwd.  

‘Laat hij die onrecht doet, nog meer onrecht doen; wie vuil is, nog vuiler worden; wie 

rechtvaardig is, nog meer gerechtigheid doen; wie heilig is, zich nog meer heiligen. Let 

op, Ik kom spoedig en mijn loon is met Mij om ieder te geven overeenkomstig zijn 

werk.’ Laat de mensen, als zij dat willen, doorgaan met datgene waarmee ze bezig zijn. 

Er zal een steeds duidelijker scheiding komen tussen hen die vuil zijn, en hen die 

rechtvaardig zijn. Het ‘naamchristendom’ (mensen die slechts in naam christen zijn, 

bijvoorbeeld omdat ze zich als dooplid nooit hebben uitgeschreven uit hun kerk) zal 



519 

 

verdwijnen. Zij die met hun hart God dienen, zullen daar een steeds hogere prijs voor 

moeten betalen.  

‘Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en Laatste, het Begin en Einde.’ Hier stelt Jezus 

zich weer voor als de enige God. We hebben dit in het eerste hoofdstuk ook al gezien. 

Vóór Jezus was er niets en na Hem (als dat moment ooit zou aanbreken) is er ook niets. 

Hij is de eerste en de laatste letter van het alfabet.  

Dan klinkt het nog een keer: ‘Ik kom spoedig.’ 

Ga de stad binnen, buiten zijn… 

Hier wordt weer duidelijk dat het nieuw Jeruzalem niet alleen een toekomstbeeld 

schetst. Hier wordt in de tegenwoordige tijd over de stad gesproken. Gelukkig zijn zij 

die hun kleren wassen, opdat zij recht zullen hebben op het geboomte des levens en (nu) 

door de poorten de stad binnengaan. Buiten zijn (nu): de honden, de tovenaars, de 

hoereerders, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. 

 

Deze tekst staat in de tegenwoordige tijd. Dit maakt nogmaals duidelijk wie de bruid is. 

De stad is de bruid, het nieuw Jeruzalem. Ze is hier nog niet gereed als een bruid die 

voor haar man versierd is, zoals Johannes haar zag. De stad daalt dan neer op een 

nieuwe aarde, waar geen enkele vervloeking meer zal zijn. Als het nieuw Jeruzalem 

neerdaalt, zijn er geen honden meer buiten de stad en er is er niemand meer die de 

leugen liefheeft en doet.  

De lijst van personen die buiten de stad zijn, is hier praktisch dezelfde als in Openbaring 

21:8, waar ook gezegd werd dat hun deel in de poel van vuur is. Jezus spreekt hier 

telkens in de tegenwoordige tijd: ‘gelukkig zij die hun gewaden wassen’ en ‘opdat zij 

recht hebben’. Iedereen die nu tot God gaat en zich door het werk van Jezus laat wassen 

van de zonden, heeft recht op de boom des levens en mag de stad binnengaan. Dit beeld 

van het nieuw Jeruzalem verwijst dus naar de stad, zoals ze nu is, hier op aarde: de 

gemeente. 

Jezus (vers 16) 

In vers 16 verandert er iets. Vanaf dat vers is het wel Jezus Zelf die spreekt. Hij zegt dat 

Hij de engel stuurde die de Openbaring bracht. Hier is niet langer de engel aan het 

woord. Als Johannes had gewild, had hij nu wel mogen knielen. In vers 8 zei de engel 

nog dat Johannes dit niet moest doen, omdat hij, als engel, zelf een dienstknecht is. Ook 

in vers 10 en 11 is de engel nog aan het woord. Dan neemt Jezus het over en zegt: ‘Ik, 
Jezus, heb mijn engel gezonden om u dit mee te delen voor de gemeenten. Ik ben de 

wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.’ 

Jezus wijst nu op Zichzelf en zegt dat Hij het is die zijn engel heeft gezonden om dit 

alles mee te delen. Hij is de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. 

Jezus spreekt dus over ‘Zijn engel’. Over deze engel werd al gesproken in Openbaring 

1:1. Of dit nu een ‘gewone’ engel is, die een bijzondere taak heeft in verband met de 
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Openbaring en daarom zo wordt genoemd, of een engel die in een bijzondere relatie 

met Jezus staat, is moeilijk te zeggen.  

Jezus is de wortel en het geslacht van David. Jezus was de bron, waaruit de ‘boom’ van 

koning David zijn levenssap kreeg. Jezus is het koninklijk geslacht, op grond waarvan de 

koningen van Juda het recht hadden om Gods volk te regeren.  

Jezus is ook de blinkende morgenster, de eerste aankondiging dat er een nieuwe dag 

komt, namelijk de laatste dag, waarna de zon niet meer onder zal gaan (Openbaring 21:25-

26). 

En de geest en de bruid zeggen: Kom! (vers 17) 
‘En de Geest en de bruid zeggen; ‘Kom!’ en wie het hoort, zegt: ‘Kom!’ en laat hij die 

dorst heeft, komen, en wie wil, neemt het levende water voor niets.’ Het Evangelie 

wordt door de gemeente verkondigd door de kracht van de Heilige Geest.  

Samen zeggen ze ‘kom’ en een ieder die het hoort en verstaat, zal dat ook zeggen. En 

wie dorst heeft, kan komen en het water des levens krijgen, zonder daarvoor te hoeven 

betalen. Maar de roep van de Geest en de bruid gaat ook uit naar de bruidegom: ‘Kom, 

Heer Jezus. Kom spoedig, we zien ernaar uit U te ontmoeten.’ 

Ik verzeker aan ieder... (vers 18) 
Jezus zegt Zelf tot ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: ‘Als hij 

hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek zijn beschreven, en 

als iemand van de woorden van de profetie afneemt, God zal zijn deel afnemen van de 

boom des levens en van de heilige stad, welke in dit boek zijn beschreven!’ 

 

Om tot slot de ernst van de zaak te onderstrepen, stelt Jezus dat er niet alleen sprake is 

van levend water. De zaak van God heeft twee kanten. Dat Hij van de mensen houdt en 

hun van alles in overvloed wil geven, betekent niet dat er lichtzinnig met deze zaken 

kan worden omgegaan. Hij waarschuwt dan ook dat men niet aan de woorden van ‘dit 

boek’ mag tornen. Deze waarschuwing overstijgt de Openbaring en geldt voor de hele 

Bijbel. Daarom is het ook geen toeval dat dit de laatste verzen van de Bijbel zijn. 

 

‘Hij die deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig.’ Amen, kom, Heere Jezus.’ Jezus 

die Zelf gezag aan dit boek geeft, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Het is een afscheid en een 

antwoord aan de Geest en de bruid die in vers 17 en hier roepen: Kom! 

De genade van de Heere Jezus zij met allen  

Hieruit blijkt weer dat Jezus niet voor de beperkte groep van de zeven gemeenten 

spreekt. Zijn genade is voor alle mensen, of ze nu in Efeze, Smyrna, Purmerend, 

Thyatira, Middelburg of Parijs wonen. Dat allen de profetie mogen lezen en begrijpen! 

En dat deze studie ertoe zal bijdragen dat de genade van de Heere Jezus met ons allen is. 
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Tot Hij komt. Wanneer dit zal gebeuren, zullen wij die nog voor de Verdrukking leven, 

niet precies kunnen weten. Als de Verdrukking eenmaal zal beginnen, hoop en bid ik 

dat dit boek zijn weg zal vinden naar hen die volharden tegen de antichrist.  

 

Genade zij u en vrede van Hem ‘Die is en Die was en Die komt’. 

Kom, Heere Jezus, kom spoedig! 
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De wederkomst van Jezus en de Joodse  feesten  

Er komen nogal wat zaken bij elkaar in de Openbaring en de profetieën over de eindtijd. 

Een van die zaken is dat in een aantal Joodse feesten een profetie over de wederkomst 

van Jezus is verborgen. Zacharia 14 werd al eerder aangehaald: 

16Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem 

zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de 

HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. (Zacharia 14:16) 

Deze tekst gaat over de heidenvolken die voor het  Duizendjarig Rijk nog tegen 

Jeruzalem opgerukt waren. Waarom moeten zij in het  Duizendjarig Rijk het 

Loofhuttenfeest vieren?  

De Joden kenden zeven feesten die God hun had opgedragen te vieren. Dit waren niet 

zomaar wat dagen, die verspreid over het jaar gevierd moesten worden, omdat feesten 

nu eenmaal leuk is. Feesten worden gevierd als markeermoment, zoals een bruiloft, of 

om iets te herdenken, zoals een bevrijdingsdag. In Nederland wordt bijvoorbeeld vijf 

mei of Kerst gevierd. Een indrukwekkende gebeurtenis wordt soms een feestdag, zodat 

de herinnering eraan blijft leven. De feesten van Israël waren een deel van de Thora en 

toonden, net als de tabernakel en de offers, een aspect van Gods plan met de wereld.  

Twee clusters van feesten 

De zeven feesten in Israël waren verdeeld in twee perioden. Net als de zegels en de 

bazuinen waren ze verdeeld, in een eerste groep van vier en een tweede groep van drie. 

In het voorjaar waren de eerste vier feesten verbonden met herinneringen aan de 

uittocht uit Egypte. De drie feesten in het najaar hadden, toen ze werden ingesteld, nog 

geen historische betekenis.  

De voorjaarsfeesten rond de uittocht kregen een profetische vervulling in de dood en 

opstanding van Jezus. Daarom worden deze feesten in de kerk gevierd als het Paas- en 

Pinksterfeest. De eerste vier Joodse feesten begonnen in de eerste maand van het Joodse 

jaar en heetten het feest van de ongezuurde broden en het wekenfeest. De tweede groep 

werd gevierd in de zevende maand van het jaar. Hoewel de eerste groep feesten dus 

allemaal hun nieuwtestamentische vervulling kregen, is dat niet zo bij de tweede groep. 

Daarvan heeft zelfs niet één een vervulling gekregen. 

 

Met het sterven van Jezus is wel een gedeelte vervuld van de Grote Verzoendag, 

namelijk toen Hij met zijn bloed het heilige der Heiligen inging. Deze vervulling is van 

belang voor zowel de gemeente als voor de schare die niemand kan tellen. Maar er is 

meer. De tweede groep feesten heeft namelijk een bijzondere betekenis in verband met 

de wederkomst van Jezus. Die periode moet nog komen voor Israël. Omdat Openbaring 

over deze tijd gaat, is daarin ook de vervulling van deze feesten te vinden. 
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De twee clusters feesten hadden elk een naam. “Het feest van de ongezuurde broden” 

bestond uit: 

1. Het Pascha; 

2. Het feest van de ongezuurde broden; 

3. Het feest van de eerstelingen (‘Het feest van de oogst van de eerstelingen van 

uw vrucht’); 

4. Het feest der weken (Sjavoeot). 

 

Daarnaast was er in de zevende maand “het feest van de inzameling”, dat bestond uit: 

5. Het feest dat werd aangekondigd met bazuingeschal (Rosj Hasjana); 

6. De Grote Verzoendag (Jom Kipoer); 

7. Het Loofhuttenfeest (Soekot). 

Verder waren er het Sabbatjaar en het Jubeljaar. Deze begonnen op het Loofhuttenfeest 

(de tiende van zevende maand).  

Het eerste feest, het Pascha 
Allereerst was er het Pascha. De voorbereidingen voor dit feest vonden plaats op de 

tiende van de eerste maand. Dan moest het lam dat geslacht zou worden, in huis worden 

gehaald. Het echte feest vond plaats op de veertiende dag van de eerste maand. Pascha 

betekent ‘voorbijgaan’. Het werd door God ingesteld op de avond vóór de tiende en 

laatste plaag die over Egypte zou komen, toen Israël daar in slavernij was. Ieder gezin 

moest dan een lam slachten, dat gegeten werd en waarvan het bloed aan de deurpost 

werd gesmeerd. Dit bloed zou voor de doodsengel het teken zijn dat hij het huis niet 

binnen zou gaan. Overal waar dat bloed niet was, werd de oudste zoon door de engel 

gedood. Dit gaf uiteindelijk de doorslag dat Israël het land Egypte mocht verlaten, waar 

het volk als slaven onder het gezag van Farao leefde. 

De vervulling van het Pascha 

Het Pascha is een verwijzing naar het offer van Jezus op Golgotha (1 Korintiërs 5:7). Daar 

stierf Hij, opdat door Zijn bloed de dood voorbijgaat en de mensen worden bevrijd van 

het slavenjuk van de zonde (Galaten 4:1), dat satan hun oplegt. Daarom toonde Jezus zijn 

discipelen ook dat het Pascha in direct verband met zijn sterven stond, door dat feest op 

de avond voor zijn kruisiging met hen te vieren. Hij is dan ook te zien in Openbaring 5 

als een Lam dat geslacht is. In de Thora was bepaald dat het lam gaaf moest zijn en dat er 

geen botten van mochten worden gebroken. Daarom is bij Jezus ook geen bot gebroken, 

ofschoon dat wel de gewoonte was, als iemand gekruisigd was (Johannes 19:31-33). 

Het tweede feest, de ongezuurde broden 
Dit feest begon gelijk na het Pascha en was er direct mee verbonden (Lukas 22:1). Het 

Pascha vond plaats op de avond van de veertiende en het feest van de ongezuurde 
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broden brak op de vijftiende dag van de eerste maand aan (Leviticus 23:5-6). Het vlees van 

het Pascha en de ongezuurde broden werden tegelijk gegeten (Exodus 12:8, Mattheüs 26:17). 

Het feest duurde tot de eenentwintigste dag van de maand.  

 

Toen het Pascha werd gegeten, moesten de Israëlieten dat gekleed en met een staf in de 

hand doen, alsof ze haast hadden en ieder moment konden vertrekken. Zo aten ze ook 

de ongezuurde broden; ze hadden geen tijd deze te laten rijzen. Zeven dagen aten ze dit 

brood. Dat zal ook de tijd zijn geweest tussen hun vertrek uit Egypte en hun aankomst 

in de woestijn aan de overkant van de Rode Zee. Dat is ook de tijd die ongeveer nodig is 

om nieuw zuurdesem te maken. Daar komt bij dat eventueel (ongemerkt) achtergebleven 

zuurdesem niet zo lang goed te houden was. Zo wist men na het feest van de 

ongezuurde broden zeker dat al het oude zuurdesem was verdwenen.  

 

Zuurdesem is een stukje bedorven deeg dat, als het door vers deeg wordt gekneed, snel 

het gehele deeg zuur maakt en laat rijzen. Als dit op tijd wordt gebakken, krijg je hier 

mooi gerezen, fris smakend brood van. Israël moest dit achterlaten in Egypte. Bij het 

eten van hun dagelijks brood moesten ze er niet aan herinnerd worden dat ze hun goede 

(gerezen) brood te danken hadden aan hun slavenhuis, waar het zuurdesem vandaan 

kwam. Het nieuwe zuurdesem bepaalde hen erbij dat God hun een nieuw leven, nieuw 

brood, had gegeven. Zuurdesem is niet alleen een beeld van het verleden, maar ook van 

bederf, zonde (1 Korintiërs 5:7-8). Israël moest zo symbolisch de zonden, die hoorden bij 

het leven in de slavernij, achter zich laten en zich hiervan reinigen. Gedurende het feest 

moest iedere dag een vuuroffer worden gebracht. 

De vervulling van het feest van de ongezuurde broden 

Gezuurd brood is een beeld van een lichaam dat doortrokken is met zonde. Ongezuurd 

brood wijst op het lichaam van Christus. Hij is het onbedorven (ongezuurde) brood des 

levens (Johannes 6:35). Wie dat ‘brood’ gedurende zeven dagen eet, weet zeker dat het 

oude zuurdesem is verdwenen. Dit betekent dat als iemand gedurende een ‘afgeronde’ 

periode zich alleen met Christus heeft gevoed, hij het oude zuurdesem in zichzelf heeft 

verloren. De verleiding om daarna terug te gaan naar het oude slavenhuis (zijn leven van 

voor zijn bekering) en weer van dat zuurdesem te halen is helaas, blijkens de geschiedenis 

van Israël in de woestijn, soms groot. 

Het derde feest, de eerstelingsgarve 
Het feest van de eerstelingsgarve (Leviticus 23:15, Deuteronomium 16:9 – een garve is een schoof, 

een bos afgemaaide en samengebonden graanhalmen) was de tweede dag na het Pascha en ook 

onlosmakelijk met het Pascha verbonden. Het was een oogstfeest. De Joden moesten dan 

het eerste gemaaide koren bij de priester brengen. Deze bewoog dit (als een beweegoffer) 

voor het aangezicht van de Here. Op deze dag moest ook een eenjarig schaap als 

brandoffer, een spijsoffer als vuuroffer en wijn als plengoffer worden gebracht. Dit feest 
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vond volgens Leviticus plaats op de dag na de sabbat van het Pascha en de ongezuurde 

broden. Vanaf dat moment moesten zeven weken worden geteld voor het feest van de 

eerstelingen van de oogst, het feest der weken.  

De vervulling van het feest van de eerstelingsgarve 

Het feest van de eerstelinggarve was op de eerste dag van de week. Op deze feestdag 

stond Jezus (als eersteling) op uit de dood (1 Korintiërs 15:20). Hij stierf op de avond van het 

Pascha (Lukas 22:1) en in verband met de voorbereidingen voor de sabbat moest Zijn 

lichaam van het kruis (Johannes 19:31). Op de dag na de sabbat stond Hij op uit de dood 

(Lukas 24:1). Dit was dus op de dag waarop de eerstelingen aan de priester werden 

aangeboden. De eerstelingen zijn in het Nieuwe Testament ook de gelovigen van de 

gemeente (2 Thessalonicenzen 2:13). Zij zullen echter pas zeven weken later bij De Eersteling 

worden gevoegd. 

Het vierde feest, het wekenfeest (Sjavoeot) 
Het wekenfeest vond plaats op de dag na de sabbat, zeven weken na het feest van de 

eerstelingsgarve. Dat is, met de dag van de eerstelingsgarve erbij, vijftig dagen. Er werd 

dan een spijsoffer gebracht en er waren twee beweegbroden uit de eerstelingen voor de 

Here. Bij het brood werden zeven eenjarige schapen, een jonge stier en twee rammen als 

brandoffer gebracht met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers als vuuroffer. Er 

werden ook een geitenbok ten zondoffer en twee eenjarige schapen ten vredeoffer 

gebracht. Deze werden samen met de broden als beweegoffer voor het aangezicht van 

de Here gebracht, waarna ze voor de priester waren. Ogenschijnlijk zonder bijzondere 

betekenis is bij dit feest de bepaling gegeven dat de Israëlieten de randen van hun 

velden niet mochten afmaaien en dat wat bleef liggen niet mochten binnenhalen. Dit 

was, zo staat er, voor de armen en de vreemdelingen. 

De vervulling van het wekenfeest 

Het is de meesten niet onbekend dat op dit feest de Heilige Geest werd uitgestort. Dit 

wordt beschreven in het boek Handelingen (Handelingen 2:1-4). Het offer (de gave van de 

Geest) was voor de priester (gelovige). Ook werd in de regels voor dit feest aan de 

heidenen gedacht. Hierin zit een verwijzing naar de geboorte van de kerk, waarin ook 

heidenen een plaats (recht op dat wat overbleef) hadden. 

Het tweede cluster van feestdagen  

De tweede groep feesten werd ook als één feest, ‘het feest van de inzameling’, 

beschouwd. ‘Het feest dat werd aangekondigd met bazuingeschal’ hoorde bij de Grote 

Verzoendag zoals het Pascha bij het feest van de ongezuurde broden hoorde. 
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Het vijfde feest, het feest dat werd aangekondigd met bazuingeschal 
(Rosj Hasjana) 

‘Het feest dat werd aangekondigd met bazuingeschal’ vond plaats op de eerste dag van 

de zevende maand (Leviticus 23:23). Het was een feestdag met een heilige samenkomst, 

waarbij het volk een vuuroffer moest brengen. Volgens de Joodse traditie worden op 

deze feestdag alle volken en mensen geoordeeld. 

De waarschijnlijke vervulling van dit feest 

Dit feest geeft zicht op de wederkomst van Jezus met de engelen en het bazuingeschal:  

29En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan 

zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van 

de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30En dan zal aan de hemel het teken van de 

Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven 

en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met 

grote kracht en heerlijkheid. 31En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuin-
geschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het 
ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. (Mattheüs 24:29-31) 

Het is waarschijnlijk op dit feest dat de Heer hen die tot geloof zijn gekomen in de grote 

Verdrukking, tot zich roepen zal. Dat doet Hij met de stem van een aartsengel en de 

stem van de bazuin van God.  

Deze bazuin is niet dezelfde als de zevende bazuin in Openbaring 11. Dit bazuingeschal 

is anders dan ‘één van de zeven bazuinen’. De bazuin, bleek eerder, is een symbool van 

de stem van God (Openbaring 1:10). Het zal een feest zijn voor de gelovigen als ze worden 

opgenomen. 

Het zesde feest, de Grote Verzoendag (Jom Kipoer) 
De Grote verzoendag was op de tiende van de zevende maand. Dit was een bijzondere 

dag, waarop het volk zijn afhankelijkheid van God tot uitdrukking bracht. Het is het 

enige feest waaraan in Leviticus een heel hoofdstuk is gewijd (Leviticus 16). Het was ook 

de enige dag in het jaar waarop de hogepriester het Heilige der Heiligen binnenging. Op 

deze dag werden twee bokken voor het aangezicht van de Here gesteld waarover het lot 

werd geworpen. De ene bok was voor de Heere, de andere voor Azazel. De betekenis 

van het woord Azazel is onduidelijk. Het woord komt drie keer in de Bijbel voor, alle 

keren in Leviticus zestien. 

 

De bok die voor de Here bestemd was, werd als zondoffer gebracht. En het bloed 

daarvan werd op en voor het verzoendeksel van de ark in het Heilige der Heiligen 

gesprenkeld. Op de bok die voor Azazel was, werden door middel van handoplegging 

door de hogepriester de zonden van het volk overgedragen, waarna de bok in de 

woestijn werd vrijgelaten. Daar komt het begrip ‘zondebok’ vandaan. 
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De mogelijke vervulling van de Grote Verzoendag 

Tien dagen na de wederkomst van Jezus, wanneer Hij de gelovigen uit de Verdrukking 

verzameld zal hebben, zullen ook de voorbereidingen zijn getroffen voor de vervulling 

van de Grote verzoendag.  

De aarde zal op die dag worden ‘opgeruimd’: verzoend van zonden. De mensen die dan 

leven, worden in twee groepen gescheiden (Mattheüs 25:31-46). De ene groep kan 

geïdentificeerd worden met de bok voor de Here, de andere met die voor Azazel. De ene 

groep wordt voor de Here gebracht, de andere wordt vrij gelaten in de woestijn. 

 

De bok die wordt vrijgelaten in de woestijn, wordt niet geslacht. Daarmee lijkt het alsof 

hij geluk heeft, omdat hij mag blijven leven, maar dat is niet zo. Er is geen vergeving 

voor deze bok en hij zal moeten bestaan in de zinderende hitte van de woestijn. Deze 

bok krijgt de zonden van de wereld op zich en wordt gestuurd naar het ‘verschroeide 

land’. Dat is het land waarvoor de mensen die door deze bok gesymboliseerd worden, 

zelf kiezen, net als de hoer Babylon (Openbaring 17).  

De woestijn is in de Bijbel het beeld van de Godverlatenheid en uiteindelijk het 

tegenbeeld van de poel van vuur. De andere bok zal voor Gods aangezicht komen. 

Tijdens de Grote Verzoendag werd het geslacht, maar dat hoeft niet meer, omdat 

Christus dit lot op zich heeft genomen. 

Er lijkt iets onrechtvaardigs te zitten in het feit dat het lot wordt geworpen over de twee 

bokken. Zo lijkt het alsof de beoordeling wie Gods koninkrijk binnen zullen gaan en 

wie de woestijn van het oordeel in gestuurd worden, aan het toeval wordt overgelaten. 

Het werpen van het lot is in het Oude – en ook het Nieuwe – Testament echter geen 

daad waarbij een beslissing aan het lot werd overgelaten. Het werpen van het lot was 

een manier om Gods wil aan de weet te komen (1 Samuël 14:42, Jona 1:7, Numeri 33:54, 

Spreuken 16:33). God weet welke mensen naar de woestijn gestuurd moeten worden en 

waarom. 

Het zevende feest, het Loofhuttenfeest (Soekot) 
Het Loofhuttenfeest vond vijf dagen na de Grote Verzoendag plaats. Het lijkt wat zijn 

verloop betreft het meest op het feest van de ongezuurde broden. Evenals dat feest 

duurde het zeven dagen en moest er iedere dag een vuuroffer worden gebracht. Slaafse 

arbeid was verboden en op de eerste en de zevende dag was er een heilige samenkomst. 

Tijdens deze week moest iedereen in hutten van loof (taken en bladeren) wonen om eraan 

te worden herinnerd dat God het volk eens in hutten had laten wonen, toen Hij het uit 

Egypte leidde. Het feest staat dus in het teken van de bevrijding uit de slavernij. 

De waarschijnlijke vervulling van het Loofhuttenfeest 

Vijf dagen na de Grote Verzoendag, waarop de aarde met God is verzoend, is het 

Loofhuttenfeest. Het is het feest van de inzameling van hen die zijn overgebleven na de 

grote Verdrukking. Zij moeten de Here loven, omdat ze zich ervan bewust zijn dat Hij 
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hen heeft gered, zoals Hij eens Israël heeft gered uit het slavenhuis van de Farao. Hij 

heeft hen gered uit de grote Verdrukking van de antichrist. Vijf (dagen) is het getal van 

Gods genade, waarmee ze eraan herinnerd worden dat ze hun leven te danken hebben 

aan Gods genade en niet aan hun eigen inspanning. Dat is ook de reden waarom het 

voor hen die dan nog leven verplicht is dit feest jaarlijks te vieren, zoals werd gezegd in 

Zacharia (14:16). Weigeren zou een daad van hoogmoed zijn en Gods reddende hand 

tijdens de Verdrukking ontkennen. Weigeren zou de boodschap communiceren dat 

mensen door eigen kracht de toegang tot het Duizendjarig Rijk hadden verdiend, of dat 

men het leven in het Vrederijk minachtte. Daarom moest het feest gevierd worden. 

Het Sabbatjaar 
Verder waren er nog een tweetal feesten die begonnen op de Grote verzoendag (de tiende 

dag van zevende maand). Dit waren het Sabbatjaar en Jubeljaar. Tijdens een zogenoemd 

Sabbatjaar mocht het volk niet op het land arbeiden en oogsten. Het jaar ervoor zou het 

land drie keer zoveel opbrengen en dat moest genoeg zijn. Wat het land in het 

Sabbatjaar opbracht, was voor het vee en de dieren. Zo kon het land tot rust komen. Het 

Sabbatjaar lijkt zo op het Duizendjarig Rijk. Dit vrederijk begint op de Grote 

verzoendag, de dag dat de aarde wordt verzoend. 

Petrus schrijft dat één dag voor God als duizend jaar is en duizend jaar als één dag (2 

Petrus 3:8). Volgens Bijbelse berekeningen zou de aarde ongeveer zesduizend jaar oud 

zijn. De Joodse jaartelling begint bij de schepping van de aarde. Zo komt het jaar 2020 

overeen met het Joodse jaar 5782. Nog 218 jaar en dan zijn we bij het jaar 6000. De 

Verdrukking zou dan zeven jaar eerder, over 212 jaar, beginnen. Het is echter niet 

duidelijk of we met Bijbelse gegevens de exacte ouderdom van de aarde kunnen 

berekenen. Het is hoe dan ook niet moeilijk om in deze (bijna) zesduizend jaar zes 

dagen te zien. Het Duizendjarig Rijk is dan een sabbatsrust voor de aarde: de zevende 

dag. 

Het ritme van zes dagen werken en een dag rust is op drie niveaus terug te vinden in de 

Bijbel: in dagen, in jaren en in duizenden jaren. In een Sabbatsjaar was de opbrengst van 

het land voor de armen (Exodus 23:10). Daarin zit een parallel met de gelijkenis van het 

koninklijke bruiloftsmaal (Mattheüs 22:9), waarin we ook de bruiloft van het Lam 

herkenden. Voor deze bruiloft werden de armen uitgenodigd om mee te vieren (zie 

aantekeningen bij Openbaring 19:9). Zo is het Sabbatjaar een beeld van de bruiloft van het 

Lam. 

Het Jubeljaar 
Elk zevende Sabbatjaar was een Jubeljaar, dat dus ook op de Grote Verzoendag begon. 

Op die dag gingen de priesters met bazuingeschal rond in het land. Alle Israëlische 

slaven werden op dat feest vrij gelaten en iedereen ging weer terug naar zijn bezittingen 

en familie. De prijs voor slaven en bouwland werden om die reden op basis van het 

aantal jaren tot het Jubeljaar bepaald. Feitelijk kocht men alleen het vruchtgebruik. 
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Tijdens dit feest moest het gekochte weer terug gegeven worden. Hiermee was voor 

iedereen duidelijk dat het land aan de Heere behoorde en dat het volk dit land van Hem 

had gekregen om het te beheren. 

 

Dit feest zou kunnen verwijzen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Deze 

feestdag begint in de Openbaring op de tweede Grote Verzoendag voor de grote witte 

troon, aan het einde van het Duizendjarig Rijk. Weer zien we de scheiding tussen de 

bok voor de Heere, d.w.z. zij die in het Boek des Levens staan, en de bok voor Azazel, 

die naar de woestijn wordt gestuurd. Zoals in het Jubeljaar een nieuw begin werd 

gemaakt door alles aan de oorspronkelijke eigenaren terug te geven, zo zal in de 

toekomst een echt nieuw begin worden gemaakt met de nieuwe hemel en de nieuwe 

aarde. 

Het feest van de eerstelingsgarve 
Het feest van de eerstelingsgarve (het derde feest van het eerste cluster) zou een profetische 

verwijzing kunnen zijn naar de dag waarop de gemeente wordt opgenomen (1 Korintiërs 

15:23). Dit was het enige oogstfeest in het eerste cluster. De oogst kan een verwijzing zijn 

naar de gemeente die als graan zal worden binnengehaald. 

Is dit het feest van de opname? 

Tussen het feest van de eerstelingsgarve en het inzamelingsfeest met de bazuin liggen 

zeven maanden min twee dagen. Als de gemeente op dit feest wordt opgenomen, dan 

duurt de grote Verdrukking precies zeven jaar en zeven maanden min twee dagen. 

Uitgaande van een Joodse maand die, zoals eerder werd gezien, gemiddeld 29,5 dagen 

duurde, zou zeven jaar (7x365,25=2556,75 dagen) en zeven maanden (7x29,5=206,5 

dagen) = 2763,25 min twee dagen is 2761,5 dagen duren. Dat is de tijd tussen het feest 

van de inzameling en het feest dat werd aangekondigd met het klinken van de bazuin, 

zeven jaar later.  

 

Dat lijkt te passen bij de tijdsaanduidingen die in Openbaring zijn gegeven. Bij de eerste 

vier bazuinen staat niet hoelang deze zullen duren. De vijfde bazuin (de eerste wee) duurt 

vijf maanden (147,5 dagen), de zesde bazuin (tweede wee) 1260 dagen. De tijd vanaf het 

moment dat de antichrist de tempel betreedt, tot de wederkomst is volgens Daniël 1290 

dagen. Maar zij die volharden, zullen pas na 1335 dagen verlost worden (Daniël 12:11-13). 

Dit is bij elkaar 147,5 dagen (de eerste wee) + 1260 dagen (tweede wee) + 1335 dagen (Daniël) 

= 2742,5 dagen, gerekend vanaf de vijfde bazuin. Afgerond is dit 21 dagen minder dan 

tussen het feest van de eerstelingen en het feest met de bazuin zeven jaar later. De drie 

weken die overblijven, zou de tijd kunnen zijn die de eerste vier bazuinen nodig 

hebben. Dat is niet onmogelijk, omdat deze ook weinig tijd in beslag hoeven te nemen.  

 



530 

 

Het lijkt niet vergezocht dat ingrijpende gebeurtenissen zoals de opname van de 

gemeente en de wederkomst geprofeteerd werden door middel van feestdagen, zoals 

belangrijke gebeurtenissen rond de uittocht uit Egypte profetisch vooruitwezen naar 

Jezus’ kruisiging.  
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De verschillende visies op de Openbaring  
1En ik stond op het zand bij de zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven 

koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen 

een godslasterlijke naam. 2En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten 

waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf 

hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. 3En ik zag een van zijn koppen als dodelijk 

gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met 

verwondering achterna. (Openbaring 13:1-3) 

Zelfs nu, tientallen jaren later, kan ik mij het gevoel van verwarring nog goed 

herinneren dat mij overviel, toen ik deze tekst voor het eerst las. Ik kon het mij niet 

voorstellen dat er een monster met zeven koppen uit de branding aan de kust van Noord 

Holland, waar ik wel eens kwam, zou opdoemen en met een slijkspoor achter zich over 

de duinen het land in zou trekken. Ik kon het mij nog minder voorstellen dat, in plaats 

van er hard van weg te vluchten, iedereen het gedrocht achterna zou gaan.  

Waarom heb ik nu dan een boek over deze profetie geschreven? 

 

Als nuchtere Hollander van de twintigste eeuw begreep ik, toen ik de Openbaring voor 

het eerst las, nog niet veel van beeldtaal en symboliek waarin draken en beesten een rol 

spelen. En eerlijk gezegd, het is ook nooit meer echt goed gekomen met mij. Mystiek 

kan mij niet bekoren. Kerkelijke liturgie hoeft voor mij niet uitbundig te zijn. ‘Doe maar 

gewoon’ is mijn credo. Gelukkig is God niet zo sober als ik. Soms communiceert Hij 

rechttoe rechtaan middels voorschriften, overzichten en brieven. Dat soort teksten 

hebben meestal weinig uitleg nodig. In de Thora zegt God bijvoorbeeld rechttoe 

rechtaan dat we de sabbat moeten houden en niet moeten begeren wat van een ander is. 

In andere teksten, zoals de Psalmen, Spreuken, het Hooglied, of – wat nu ons onderwerp 

is – de Openbaring, communiceert God meeslepend, met emotie en kracht, uitbundig en 

vol geheimen. Als je met een boek als de Openbaring bezig bent, dan merk je dat het 

waar is wat er in Spreuken staat:  

2Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te 

doorgronden. (Spreuken 25:2) 

Daar ligt voor mij de aantrekkingskracht van de Openbaring. Ik wil dingen 

doorgronden. Ik ‘ontkwam’ er niet aan. Mijn associatieve brein, liefde voor verbanden 

en een aan koppigheid grenzende behoefte om zoveel mogelijk zelf uit te zoeken en 

niets voor vanzelfsprekend aan te nemen, zochten een uitweg. Daarnaast heb ik een 

sterke drang om buiten de gebaande paden naar oplossingen te zoeken. Deze dingen 

droegen er waarschijnlijk toe bij dat ik in de greep kwam van die vreemde openingszin 

van de Openbaring:  

‘Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen en bewaren.’  
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Waarom zegt Johannes dat? Waarom staan uitgerekend die woorden boven een boekje 

vol onbegrijpelijke taal, boven een reeks visioenen die niemand lijkt te mogen 

doorgronden? Hoe kan iemand gezegend worden door het lezen van juist dat vreemde 

boekje? Die gedachte bleef mij bij. Jaren later staat voor mij vast dat Johannes gelijk had. 

De profetie is mij tot grote zegen geweest. William Barclay zou eens gezegd hebben:  

Dit (de Openbaring) is het honderd procent waard om er net zolang mee te worstelen, 

totdat het je zijn zegen geeft en het je inzicht geeft in zijn rijkdommen.  

Je hoeft geen bijbelwetenschapper (liever niet zelfs) of ‘eindtijdhobbyist’ te zijn om de 

Openbaring te begrijpen. Willen wij gegrepen worden door Gods Woord? Zijn wij, om 

het met de woorden van de Spreuken te zeggen: koning genoeg om te willen 

doorgronden hoe het toch kan dat de wereld op een dag veelkoppige monsters achterna 

loopt? Ik wens het je toe. God zal je zegenen!  

 

Zodra je echter je eerste wankele stapjes doet op het pad van de profetieën, kom je al 

snel in de problemen. Niet alleen door de tekst. Het zijn vooral de mensen om je heen, 

die je met smalende opmerkingen proberen te ontmoedigen om je ermee bezig te 

houden. De Openbaring kent volgens velen net zoveel uitleggingen als er gelovigen zijn, 

krijg je te horen. De Openbaring gaat over de wederkomst van Jezus en bezig zijn met 

de wederkomst, zo redeneren anderen, is voor mensen die het leven niet aankunnen. 

Dat zijn mensen die op de hemel hopen omdat ze de aarde willen ontvluchten. Het is 

vreemd dat mensen zulke dingen zeggen. Jezus komt terug. Dat staat voor elke christen 

vast. De Bijbel roept ons op om daar rekening mee te houden. Wat verklaart dan de 

redenering om er niet mee bezig te zijn? 

De vele meningen over de profetie 

Het is geen bemoedigend idee om er mee te beginnen als je hoort dat er zoveel 

meningen zijn over de Openbaring. Als het waar is wat ik vaak heb moeten horen, dan 

zouden er honderden en zo niet duizenden meningen zijn over de Openbaring. Volgens 

sommigen is het zelfs zo bar dat als je twee willekeurige christenen bij elkaar zet, je 

twee meningen over de Openbaring te horen krijgt. Dit is lariekoek. Mijn ervaring is dat 

als je twee christenen bij elkaar zet, je dan zelfs van geluk mag spreken als één van hen 

de profetie één keer heeft gelezen. We zullen ons straks met het idee gaan bezig houden  

over welke meningen er over de Openbaring zijn.  

Zei Jezus dat hij heel snel terug zou komen? 
Het punt dat mensen inbrengen om niet met deze profetie bezig te zijn is de stelling dat 

Jezus nooit kan hebben bedoeld dat Hij spoedig terug zou komen. Al in het eerste 

hoofdstuk van dit boek hebben we hierbij stilgestaan, maar er valt nog meer over te 

zeggen.  
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Heeft Jezus werkelijk gezegd dat Hij binnen één generatie terug zou komen? Dat staat 

nergens in de Bijbel. De reden waarom sommigen denken dat Jezus dat wel heeft gezegd 

is waarschijnlijk dat teksten die dat lijken te zeggen, sterk tot de verbeelding spreken. 

Maar Jezus zegt ook andere dingen over zijn wederkomst. Zo roept Hij daarin de 

gemeente op om te zijn als een trouwe en verstandige bedrijfsleider die goed voor zijn 

personeel zorgt.  

45Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld 

heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? 46Zalig die slaaf die door zijn heer bij 

zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. 47Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over 

al zijn bezittingen zal aanstellen.  

48Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, 49en 

zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, 50dan 

zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een 

uur dat hij niet weet. (Mattheüs 24:45-50) 

Deze slechte manager heeft reden om te denken dat het lang duurt voor zijn baas 

terugkomt. Jezus, zo blijkt uit deze woorden die Hij kort voor Zijn kruisiging sprak, 

heeft ook gezegd dat Zijn gemeente erop voorbereid moet zijn dat het lang kan duren. 

Zo vertelde Hij de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes: 

1Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen 

en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2Vijf van hen waren wijs en vijf waren 

dwaas. 3Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. 4De 

wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes.  

5Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. 6En te 

middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem 

tegemoet! (Mattheüs 25:1-5) 

De bruidegom bleef uit! Jezus laat hier al weten dat het lang zal duren. Het blijkt dat 

mensen slaperig worden en het afwachten niet volhouden. Jezus verwijt hun niet eens 

dat ze in slaap gevallen zijn. Hij verwijt hun wel dat ze er geen rekening mee hebben 

gehouden dat het lang zou kunnen duren. 

Jezus vertelt ook een gelijkenis over een zakenman die op reis gaat naar een ver land. 

Hij geeft zijn werknemers de verantwoordelijkheid om ieder een deel van zijn bezit te 

beheren. De werknemers met de meeste talenten gaan ermee aan de slag en 

verdubbelen hun geld: 

18Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg 

het geld van zijn heer.  

19Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. (Mattheüs 

25:18-19) 
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Als de zakenman na lange tijd terugkomt en zijn personeel bij zich roept om afrekening 

met hen te houden, dan komt de werknemer die zijn talent in de grond had verborgen, 

niet weg met zijn vrome excuses.  

Tien dagen na de hemelvaart zegt Petrus tegen zijn volksgenoten: 

39Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als 

de Heere, onze God, ertoe roepen zal. (Handelingen 2:39) 

Het gaat hier over de kinderen van zijn volksgenoten en over hen die (in de tijd) nog 

verder weg zijn. Petrus hield er rekening mee dat het nog vele generaties zou kunnen 

duren voor Jezus komt. Hij schrijft elders over de komst van de Heer: 

3Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen 

komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4en zeggen: Waar blijft de belofte van 
zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin 
der schepping af geweest is. (2 Petrus 3:3) 

Hier heeft Petrus het met de vaderen over het uitsterven van de eerste generaties 

christenen. Dit briefje werd waarschijnlijk zo’n 30 jaar na de hemelvaart geschreven. Er 

waren toen nog maar weinig ‘vaderen ontslapen’, zoals Petrus dat zegt. Petrus 

waarschuwt al heel vroeg in het bestaan van de kerk tegen vrome spotters. Het is 

pijnlijk accuraat wat Petrus zegt. Velen heb ik letterlijk horen zeggen: ‘Vroeger dachten 

de mensen al dat Hij zou komen en dat is toen ook niet gebeurd.’ Of, om het met de 

woorden van Petrus te zeggen: ‘Sinds de (kerk)vaderen ontslapen zijn, blijft alles zoals 

het altijd al is geweest.’  

 

Het blijkt dat de apostelen er niet van uitgingen dat Jezus al snel zou wederkomen. Ze 

wisten dat het Evangelie over heel de wereld zou moeten worden verkondigd voordat 

Jezus zou komen en begrepen dat dit niet in een paar jaar gebeurd zou zijn. Daar komt 

bij dat de discipelen echt niet angstig en eenzaam in de hoek van een kamer zaten te 

wachten tot Jezus terugkwam om hen te redden van al de gevaren waar de kerk aan 

blootstond. Ze hadden het verschrikkelijk druk met het organiseren van megakerken 

met duizenden leden in steden als Jeruzalem, Antiochië, Alexandrië, Rome en Efeze. 

Het was een dynamische tijd. De verkondiging van het Evangelie ging stormenderhand. 

Rond het jaar 57 schreef Paulus in zijn brief aan de christenen in Rome dat het 

Evangelie in de hele wereld werd verkondigd. Overal in het Romeinse Rijk, in het verre 

India en zelfs diep in Afrika werden kerken gesticht en het Evangelie breidde zich als 

een olievlek uit over de wereld van de Oudheid.  

 

Maar wanneer moet Jezus dan worden verwacht? Na Zijn hemelvaart hadden de 

discipelen zelf niet veel tijd om zich dat af te vragen. Er moest nog heel veel gebeuren. 

Het Evangelie moest gepredikt worden over de hele wereld en die was toen, zonder 

elektronische media, behoorlijk ‘groter’ dan nu. Maar de apostelen verwachtten Jezus’ 

komst wel! En elke generatie christenen na hen heeft zich, ongetwijfeld net als de eerste 
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discipelen, afgevraagd of het misschien dan in hun tijd zou gebeuren. Paulus heeft het in 

elk geval op twee plaatsen over ‘wij die achtergebleven zijn tot Zijn komst’. Daarmee 

lijkt hij te zeggen dat hij ervan uitging dat hij Jezus’ wederkomst nog tijdens zijn eigen 

leven zou meemaken. Het is normaal dat de kerk van alle eeuwen dat bleef hopen. 

Wat zijn tekenen waaraan Jezus’ komst kan worden herkend? 
Zijn er dan zaken waaraan Jezus’ naderende komst herkend kan worden? Een duidelijk 

herkenningspunt waar Jezus het over heeft is dat er een grote Verdrukking komt 

voordat Hij terugkeert. Daarna breekt er het Vrederijk aan dat duizend jaar zal duren. 

 

Nu zijn er grote vervolgingen geweest. Toen keizer Nero in de zestiger jaren van de 

eerste eeuw aan de macht was in Rome, waren er een aantal turbulente ontwikkelingen. 

De kerk was toen zo’n dertig jaar oud. Na een stadsbrand in Rome (die Nero waarschijnlijk 

zelf had aangestoken) stelde hij, om een zondebok aan te wijzen, de christenen hiervoor 

verantwoordelijk wat plaatselijk tot grote vervolging heeft geleid. Was dit de grote 

Verdrukking waar Jezus en Daniël het over hadden? 

 

In dezelfde tijd dat Nero de christenen vervolgde, trok de stadhouder die 

verantwoordelijk was voor Israël, als een losgeslagen despoot door het land zonder dat 

hij door de keizer die zelf steeds gekker werd, gecorrigeerd werd. Dit wanbestuur leidde 

tot plundering en moord, wat een opstand van de Joden tot gevolg had. Was dit dan het 

moment waarover Jezus sprak toen Hij zei dat de eindtijd nabij zou zijn als men de stad 

omringd door legers zou zien?  

Het zou kunnen dat er mensen waren die dit gedacht hebben, maar voor de hand 

liggend is dat niet. Voordat de opstand begon waren de christenen van Jeruzalem op 

aanwijzing van een profetie de stad uitgetrokken naar Pella, een plaats aan de overkant 

van de Jordaan. Het was voor hen duidelijk dat er geen verband bestond tussen de 

opstand en de wederkomst. Als ze dat verband wel gelegd hadden, dan zouden ze de 

stad zeker niet hebben verlaten, maar Jezus daar hebben opgewacht. 

 

Twintig jaar na de opstand, als Jeruzalem is ingenomen en de tempel er verwoest bij ligt, 

is keizer Domitianus aan de macht. Hij vervolgt de kerk wreed. De apostelen die Jezus 

hebben gekend en na Zijn hemelvaart van de engelen hebben gehoord over Zijn 

wederkomst op de wolken, zijn dan, op Johannes na, allemaal dood. Ze zijn allemaal als 

martelaar vermoord om de boodschap van het Evangelie die ze predikten. Johannes 

woont dan zelf niet meer in Israël. Het land is er beroerd aan toe. Rond het jaar 

negentig is Johannes gevangengenomen en verbannen naar de strafkolonie op Patmos. 

Dat is waar hij de Openbaring ontvangt. Met het ontvangen van deze profetie wordt 

wederom duidelijk dat Jezus wel spoedig zal kunnen komen, maar toch ook niet binnen 

een paar jaar. Het is dan ook duidelijk dat er geen verband bestaat tussen de opstand van 

de Joden tegen Rome, en de wederkomst. 
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Wat verwachtte de vroege kerk over de komst van Jezus? 

De tweede eeuw 

Op een zeker moment is het al meer dan honderd jaar geleden toen de engel zei: ‘Deze 

Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terug komen als u 

Hem naar de hemel hebt zien gaan.’ Hoe is de kerk daarmee omgegaan? Misschien heeft 

men zich wel eens afgevraagd waarom het zo lang duurde. Veel daarover valt niet te 

lezen in de kerkgeschiedenis. Ondanks dat de tijd voortging, bleef de verwachting 

levend. En dat was ook de bedoeling. Jezus wilde dat de gemeente bij wijze van spreken 

op het puntje van haar stoel bleef zitten om Hem te verwachten.  

Dat de kerk ook na de tijd van de apostelen de verwachting van de komst van Jezus 

levend hield, is te vinden in het briefje II Clemens. Dit is een briefje uit de eerste helft 

van de tweede eeuw, waarvan de schrijver wordt gerekend tot de Apostolische Vaders: 

de eerste generatie na de apostelen. Hij schrijft: 

Laten we elk uur het koninkrijk van God in liefde en gerechtigheid verwachten, daar we 

de dag van de verschijning van God niet kennen. (IIClemens 12:1) 

Een andere schrijver die tot de Apostolische Vaders wordt gerekend is Papias. Hij is de 

kerkgeschiedenis vooral ingegaan als iemand die zich bezig hield met de wederkomst en 

vooral om wat hij schreef over het Duizendjarig Rijk.  

De tijd van de kerk, nadat de apostelen zijn overleden, wordt die van de Apostolische 

Vaders genoemd. Dit was de volgende generatie kerkelijke leiders die de apostelen zelf 

nog hadden gekend. Deze periode duurde van 90 – 160. Het zou, toen deze voorbij was 

niet lang duren voor er in de kerkgeschiedenis weer werd gesproken over de 

verwachting van de wederkomst.  

Montanus in de tweede eeuw 

Rond het jaar 165 beweerde een zekere Montanus dat hij een openbaring had gehad dat 

Christus spoedig zou wederkomen. Dit zou plaatsvinden in het dorpje Pepuza. Rondom 

Montanus is in die tijd een hele beweging ontstaan. 

De derde eeuw 

Telkens blijkt dat de gemeente de komst van Christus is blijven verwachten. Er zijn ook 

in de derde eeuw geen aanwijzingen dat de kerk de moed opgaf omdat het te lang 

duurde.  

Tot het begin van de vierde eeuw 

Tot het begin van de vierde eeuw bleef de verwachting binnen de kerk levend. In het 

begin van de vierde eeuw voltrok zich de ramp die niet alleen de kerk organisatorisch 
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en geestelijk ernstig zou schaden, maar die ook de verwachting van de komst van Jezus 

zou doen verdampen. Die bespraken we bij de brief aan de gemeente te Pergamus. 

Vierde eeuw 

Er komt geen Duizendjarig Rijk meer (het is al aangebroken) 

Als keizer Constantijn christen wordt en zich met de kerk gaat bemoeien, is de kerk zo 

verheugd over de ontstane situatie dat ze in haar euforie denkt dat het  Duizendjarig 

Rijk is aangebroken. Augustinus stelde in navolging van Eusebius en anderen:  

Reeds is het  Duizendjarig Rijk aangebroken: de tijd waarin de kerk samen met de 

christelijke heersers op aarde regeert. Want de kerk vertegenwoordigt de Staat van God 

op aarde. 5   

Het idee dat het Vrederijk is aangebroken bij de bekering van de keizer heeft grote 

gevolgen gehad voor de uitleg van de Openbaring. Het Duizendjarig Rijk is in de 

Openbaring, na de grote Verdrukking, een duidelijke climax. De duivel zal dan 

gebonden zijn en Jezus zal de wereld vanuit Jeruzalem regeren. Het is wel erg 

optimistisch om in de bekering van Constantijn de vervulling van deze profetie te zien. 

De vervolgingen waren tot op zekere hoogte dan wel voorbij, maar Jezus was nog niet 

teruggekomen en de slang was niet gebonden in de jaren na Constantijn.  

Hiëronymus 

In de vierde eeuw raakte het idee van het Duizendjarig Rijk in diskrediet. Hiëronymus 

(345–420) beoordeelde het idee dat er een duizendjarig rijk zou komen als een uiting van 

een vleselijk judaïsme. Dit was het begin van het a-millennialisme: dit was het geloof 

dat er geen duizendjarig rijk (meer) komt. 

Augustinus 

Augustinus, wiens invloed in het Westen moeilijk kan worden overschat, leverde de 

theologische onderbouwing van de a-millennialistische herinterpretatie.  

Hij verdeelde de aardse geschiedenis in zes tijdvakken. Voor de herinterpretatie van de 

profetieën die het einde van de tijd betreffen, gebruikte hij de exegetische methode van 

de Afrikaanse theoloog Tyconius. Deze stelde dat het exacte moment van het einde niet 

uit de profetieën kon worden afgeleid, omdat Bijbelse getallen volgens hem niet altijd op 

een letterlijke manier kunnen worden geduid. Een Bijbelse uitspraak over een 

Duizendjarig Rijk betekende niet dat dit ook werkelijk duizend jaar zou duren.  

De komst van Jezus had volgens hem de Oudtestamentische beloften vervuld; ook de 

beloften die over het einde van de tijd lijken te gaan. De visioenen van de Openbaring 

waren volgens hem, net als de profetieën van het Oude Testament, dus geen profetie 

aangaande het einde of de toekomst. Zij waren profetieën over de kerk(!). Met andere 
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woorden: er komt geen (letterlijk) duizendjarig rijk. Het millennium wordt vervuld in 

geestelijke zin door de kerk.  

De Openbaring spreekt volgens Augustinus over de tijd tussen Christus’ hemelvaart en 

Zijn wederkomst. Bij Zijn komst zal het laatste oordeel plaatsvinden. Wat invloed heeft 

gehad op deze benadering, is zijn idee dat de grote Verdrukking afgesloten was met de 

bekering van Constantijn en dat nu het  Duizendjarig Rijk was aangebroken.  

 

Met deze uitgangspunten is het onmogelijk om nog maar iets van de Openbaring te 

begrijpen. Daar komt bij dat aan het eind van de vierde eeuw een allegorische uitleg van 

de Schrift de norm was geworden. Zowel de jaartallen als de gebeurtenissen werden in 

deze exegese geïnterpreteerd als ‘dubbele symboliek’. Allereerst was er de Bijbelse 

symboliek, en die werd allegorisch geduid waardoor het geheel nog ingewikkelder 

werd. 

Met de benadering van Augustinus was er weinig meer te zeggen over het moment 

waarop Christus terug zou komen, welke tekenen daaraan zouden voorafgaan, hoe lang 

de gebeurtenissen zouden duren en wat de relatie met het Oude Testament was. Voor 

zover het hem betrof, was het koninkrijk van God al aangebroken.  

De Middeleeuwen  
Toch was er in de Middeleeuwen een ontwikkeling die weer terugging naar de 

verwachting dat er wel een Duizendjarig Rijk zou komen. Tot aan de twaalfde eeuw 

schikten de meeste theologen zich naar de interpretatie van Augustinus met zijn 

indeling van de wereldgeschiedenis in zes tijdvakken. Het was zo dat Augustinus in de 

Middeleeuwen bijna net zo veel gezag had als Paulus.  

Negende eeuw 

Vanaf de negende eeuw zagen theologen in het verloop van de in de visioenen 

beschreven zaken een zevental beproevingen die plaats zouden vinden in het zesde 

tijdvak. In de tiende eeuw ontstond, mede op grond van voorspellingen in ‘Sibillijnse’ 

teksten, het idee dat er toch wel een antichrist zou komen. 

Twaalfde eeuw 

In de twaalfde eeuw maakten religieuze vernieuwingsbewegingen, nieuwe 

kloosterorden en de kruistochten de tijd rijp voor een andere visie op de kerk. Dit 

opende de deur voor op de toekomst gerichte exegese van de Openbaring. Van belang 

hier is Rupert van Deutz (1075–1129). Vanaf dat moment worden ook bepaalde mondiale 

ontwikkelingen in de tijd gespiegeld aan de Openbaring.  
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Dertiende eeuw, Joachim van Fiore 

Iemand die van invloed was op de interpretatie van de geschiedenis in relatie tot de 

Openbaring, was Joachim van Fiore. Hij had de geschiedenis niet, net als Augustinus, in 

zes, maar in zeven vakken ingedeeld. Hij interpreteerde zijn eigen tijd als onderdeel van 

het zesde tijdvak. Het einde van dit tijdvak zou worden gekenmerkt door een oordeel, 

de ondergang van de antichrist en een periode van vrede.  

In tegenstelling tot de Sibillijnse traditie, waarin een tijd van voorspoed en vrede werd 

verwacht voor de komst van de antichrist, plaatste Joachim het Vrederijk na de 

overwinning op de antichrist. Dit Vrederijk werd traditioneel gezien als een 

(kortstondige) sabbat. Joachim liet dit vrederijk ook eindigen in een laatste beproeving 

door de volken (Gog en Magog), voorafgaande aan het laatste oordeel. Over hoelang dit 

vrederijk dan zou duren, deed Joachim geen uitspraken.  

 

Omdat hij een geestelijke opvatting had van het Vrederijk, bleef hij verwijderd van een 

concreet vrederijk. Sommige van zijn navolgers zouden wel oog hebben voor een echte 

periode van vrede op aarde, zoals die in de Openbaring wordt beschreven. 

Aanwijzingen daarvoor kunnen worden gevonden in de franciscaanse tradities. In de 

tijd van Franciscus van Assisi verwachtten diens volgelingen dat hij was gekomen om de 

kerk te herstellen voor de komst van Christus.  

Dit gaf voeding aan apocalyptisch gedachtegoed. Dit kwam onder meer in een 

commentaar op de Openbaring van Alexander Minorita (1186–1245) tot uiting. Hij 

ontwikkelde een historisch-chronologische interpretatie van de Openbaring. Ook 

herinterpreteerde hij het Duizendjarig Rijk. Hij nam zowel de profetie dat de satan 

gedurende die tijd gebonden zou zijn, als de profetie dat dit duizend jaar zou duren, wel 

weer letterlijk. Hij nam echter het duizendjarig rijk niet letterlijk, zoals Joachim dat wel 

had gedaan.  

 

Zo ontwikkelden zich, na Augustinus, in de Middeleeuwen drie ideeën over het 

Duizendjarig Rijk, die erop neerkomen dat: de Openbaring zaken beschrijft die op één 

of andere manier toch profetisch zijn; dat de Openbaring de gang van de geschiedenis 

beschrijft en dat het  Duizendjarig Rijk een periode in de toekomst aanduidt (en dus niet 

in het verleden is begonnen, met de bekering van Constantijn).  

Men is het er echter niet over eens of dit  Duizendjarig Rijk voor of na de tijd van de 

antichrist komt . 

Zestiende eeuw, de Reformatie: Jezus komt wel, maar er komt geen 
vrederijk 

Tijdens de Reformatie in de zestiende eeuw leefde men in de veronderstelling dat de 

laatste dagen waren aangebroken. Toch nemen zowel Luther als Calvijn het a-

millennialistische idee over. Zij geloofden niet dat de Openbaring iets over de toekomst 

te zeggen had. Luther zei: ‘Iedereen vindt van dit boek, wat er maar in zijn geest opkomt 
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(...) er zijn heel wat nobeler boeken te koop.’ Calvijn liet het weg uit zijn commentaar 

op het Nieuwe Testament. En Zwingli vond zelfs dat men de boodschap ervan maar 

helemaal naast zich neer kon leggen omdat het boek niet in de Bijbel thuis hoorde.  

 

De echo’s van de meningen van deze reformatoren klinken nu nog door in de kerken 

die in deze tijd zijn ontstaan. De protestantse, reformatorische en zelfs de evangelische 

en baptistenkerken die uit de Reformatie zijn voortgekomen, houden zich doorgaans 

nog steeds niet enthousiast bezig met de wederkomst van Jezus, en zeker niet met de 

Openbaring.  

Twintigste eeuw tot nu: Jezus komt wel, maar meer dan dat, zegt de 
Bijbel niet  

Er lijken nog maar weinig mensen in de traditionele kerken te zijn die verwachten dat 

de profetieën iets zeggen over de wederkomst. De Verlichting heeft het idee van 

profetie naar het rijk der fabels verwezen en veel theologen hebben hun heil gezocht in 

de taalwetenschap. Dit laatste heeft de teksten die spreken over de wederkomst 

ingedeeld bij de apocalyptische literatuur. Deze literatuur heeft volgens hen geen 

profetische betekenis, in de zin dat ze voorzegt wat er gaat gebeuren. Deze visie is ook 

nu erg dominant op universiteiten en hogescholen.  

Er is nog een zaak die van invloed is geweest op het interpreteren van de profeten. De 

kerk heeft zich op den duur de rol van Israël toegeëigend (de vervangingsleer). De 

vervangingsleer gaat ervan uit dat God Israël heeft vervangen door de kerk. De teksten 

in de Bijbel waar over Israël wordt geschreven, moeten volgens die leer zo worden 

gelezen alsof het over de kerk gaat. Deze ‘vertaalslag’ vraagt om een allegorische manier 

van uitleggen van de Bijbel. De allegorische exegese gaat ervan uit dat de boodschap in 

tekst op een gelaagde manier kan worden begrepen. Er kan dus iets in de tekst staan dat 

ogenschijnlijk vraagt om een letterlijke uitleg, maar onder die tekst kan ook een andere 

‘diepere’ geestelijke betekenis schuilgaan. Omdat de geestelijke les boven de letterlijke 

gaat, heeft de allegorische exegese grote invloed gehad op de visie op het Duizendjarig 

Rijk.  

Problemen rond de exegese van de Openbaring 

Het is niet hard te maken dat de tekst van de Openbaring onmogelijk is om te begrijpen. 

Dit zou de Zender incompetent maken. Waarom de tekst niet werd begrepen, had te 

maken met een aantal zaken in elke tijd.  

Eén daarvan is dat de kerk in de tweede eeuw, kort na het moment dat Johannes de 

Openbaring kreeg, besloot dat je teksten niet meer letterlijk moest nemen. De manier 

waarop mensen toen teksten gingen lezen, is de allegorische tekstuitleg.  

Dit viel samen met het idee dat de kerk meende dat ze de plaats van Israël had 

ingenomen. De kerk was het nieuwe Israël en alles wat in de Bijbel op Israël betrekking 
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had, zou op haar slaan. Dit maakte het verstaan van de profetieën uit het Oude 

Testament vrijwel onmogelijk.  

 

De dominantie van de allegorische exegese duurde tot het einde van de Middeleeuwen. 

Sommige kerken denken onder invloed van de vervangingsleer nog steeds dat Israël een 

overblijfsel is, dat eigenlijk maar beter had kunnen verdwijnen. Na de Reformatie en 

vooral na de Verlichting kwam voor de allegorische de historisch-kritische exegese in de 

plaats. Dit had op zijn beurt ook grote gevolgen voor het begrijpen van de Openbaring.  

 

De tijd is aangebroken dat, met het herstel van Israël, de positie van Israël als natie in 

Gods plan moet worden herontdekt in profetische zin. Theologen die met hun tijd zijn 

meegegaan hebben gebroken met de allegorische exegese. Ze zouden ook moeten 

breken met de historisch-kritische benadering en weer gaan vertrouwen op de 

historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Wie dat durft ontdekt dat er zich deuren van 

begrip openen, wat het begrijpen van de Openbaring een stuk eenvoudiger maakt. 

Allegorieën 

Allegorieën zijn verhalen waarin de hoofdpersonen, verhaallijnen en kenmerken verwijzen 

naar een diepere betekenis. Teksten opvatten als allegorie heeft zijn oorsprong bij 

hindoeïstische en Griekse uitleggers. Door teksten allegorisch uit te leggen wordt de 

letterlijke betekenis losgelaten. Zo konden de Grieken bijvoorbeeld een meer acceptabele 

betekenis geven aan het soms immorele gedrag van goden in hun mythen.  

Bij het uitleggen van de Bijbel werd de allegorische exegese gebruikt om een zogenaamd 

diepere geestelijke betekenis te zoeken achter gewone verhalen. Zo konden de vijf gladde 

stenen die David uit de rivierbedding oppakte en in zijn herderstas deed om Goliath te 

bestrijden (1 Samuel 17:40) worden uitgelegd alsof ze stonden voor vijf deugden. Met deze vijf 

deugden, zo werd de gelovigen voorgehouden, konden zij de spottende ‘reuzen’ verslaan die 

hun geloof in God bedreigden. In een preek mag de gemeente wel op die manier worden 

opgebouwd, maar in de exegese van de tekst is dat ontoelaatbaar. Als we op die manier de 

Openbaring proberen uit te leggen, zal het resultaat door gebrek aan verbinding met de 

letterlijke tekst erg willekeurig worden. 

 
 

Historisch-kritisch  

Bij de historisch-kritische methode wordt op een andere manier de letterlijke tekst 

losgelaten.  

Het gaat er in deze methode om wat de auteur in de historische context zou hebben willen 

zeggen. Je zou kunnen zeggen dat dit het tegenovergestelde is van de allegorische exegese. 

Deze methode probeert de veronderstelde franje van de tekst weg te snijden en door te 

dringen tot de kern. Omdat de oorspronkelijke auteur niet kan bevestigen of die 

veronderstelde kern klopt, loopt de exegeet met deze methode kans het ‘beter te weten’ dan 

de tekst zelf.  

Het resultaat is sowieso dat de tekst niet meer letterlijk wordt gelezen. Ook deze benadering 

sluit uit dat de Openbaring zal worden begrepen.  
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Het idee dat de kerk de plaats van Israël zou hebben overgenomen had grote exegetische 

gevolgen. Het leidde ertoe dat alle teksten in de Bijbel die over Israël gingen een 

vervulling moesten krijgen in iets waarbij de kerk een rol zou spelen. In heel veel 

profetieën over de eindtijd speelt Israël echter een te grote rol om dit op de kerk over te 

laten gaan. Zo staat er in Openbaring 11 dat de antichrist de tempel tweeënveertig 

maanden zal vertreden. Over welke tempel gaat het dan als we uitsluiten dat deze in 

Israël zal worden herbouwd? Het is dan ook bijna niet mogelijk om iets zinvols te 

zeggen over hoofdstuk 7, waar staat dat honderdvierenveertigduizend komen uit de 

stammen van Israël. Hoofdstuk 12, waar staat dat de vrouw naar de woestijn vlucht, is 

ook nauwelijks te begrijpen, als we uitsluiten dat die vrouw een symbool van Israël kan 

zijn.  

 

Als Israël wordt losgemaakt van de Schrift is het gevolg dat het niet mogelijk is om de 

profetie te begrijpen.  

Een ander probleem om de Openbaring te begrijpen was de allegorische uitleg. Taal is 

bedoeld om te communiceren. Als een tekst geen relatie meer heeft met de betekenis 

dan ontstaat er of geheimschrift of wartaal.  

De Openbaring is geschreven in een taal van symbolen. De betekenis hiervan is alleen af 

te leiden uit de Bijbel zelf. Wie daar een ‘geestelijke’, allegorische of een historisch-

kritische betekenis in gaat lezen, is als iemand die met een schroevendraaier probeert 

om een slot open te krijgen. Voor wie niet weet hoe een slot werkt is er wel een 

overeenkomst te zien tussen het gat van een slot en het gat dat een schroef maakt, maar 

het werkt niet. Het resultaat van deze methoden was, dat de kerk al heel snel niets meer 

begreep van de Openbaring. De schade aan het ‘slot’ om dit boek te begrijpen is tot in 

onze dagen nog niet hersteld. 
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De verschillende visies op het  Duizendjarig Rijk  

Door de eeuwen heen is er veel discussie over de Openbaring geweest. Eén punt dat tot 

verschillende ideeën leidde, springt eruit. Dat is het Duizendjarig Rijk. Hoe dat rijk 

wordt beoordeeld, heeft grote invloed  voor de exegese van de hele Openbaring. Het is 

ook lastig om je er een voorstelling van te maken dat er ooit echt duizend jaar vrede op 

aarde zal zijn. Geloof in het Duizendjarig Rijk wordt ook wel millennialisme of 

chiliasme genoemd. Los van de vraag hoe dit rijk eruit zal zien, is de vraag die de 

gemeente vooral heeft beziggehouden, of dat rijk wel echt zal komen. En als het dan 

komt, is dat dan voor of na  dat Jezus is neergedaald met de wolken? Daarover zijn 

verschillende visies.  

Pre-millenniumvisie  
De oudste visie gaat ervan uit dat Jezus terug zou komen voor (pre) het Duizendjarig 

(millennium) rijk. Aanvankelijk werd de Openbaring gelezen als een reeks van 

profetieën waar de kerk op dat moment al deel aan had. De zaken zouden culmineren 

als Jezus terug zou komen, waarna het Vrederijk zou aanbreken. De gelovigen, zo 

meende men, zouden bij de komst van Christus opstaan uit de doden en gedurende 

duizend jaar (millennium) met Hem regeren. Daarna zou het eindoordeel komen voor 

de witte troon, en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanvangen, die tot in 

eeuwigheid zouden duren. Deze voorstelling van zaken is te vinden bij de kerkvaders 

uit de eerste eeuwen. Papias, Irenaeus, Justinus de Martelaar, Hippolytus en Lactantius 

spraken de hoop uit dat er, als Jezus zou komen, een einde zou komen aan het lijden. De 

aarde zou haar oorspronkelijke vruchtbaarheid terugkrijgen en alle schepselen zouden 

worden bevrijd van het kwaad. Overal zou rust en vrede zijn.  

In deze visie bleef de jonge kerk trouw aan de tekst van de Openbaring.  

De a-millenniumvisie 
De visie die ontstond in de vierde eeuw en nu nog bestaat, is het a-millennialisme. Zij 

ontkent dat er een vrederijk komt en al helemaal dat dit duizend jaar duurt. De 

gevolgen van deze wending voor de uitleg van de Openbaring zijn zo groot geweest dat 

hierna veel tijd nodig is om dit te bespreken.  

Het preterisme 

Het preterisme is een wat vreemde variant binnen de a-millenniumschool. Preterisme 

komt van het Latijnse woord praeteritus, dat ‘voorbijgegaan’ of ‘verleden tijd’ betekent. 

Volgens deze visie gaat de Openbaring over het verleden. Preteristen geloven dat de 

(meeste) in de Openbaring beschreven zaken hebben plaatsgevonden in de eerste eeuw, 

rond de opstand van de Joden tegen de Romeinen en de verwoesting van Jeruzalem en 

de tempel.  
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Het preterisme werd vooral in de zestiende eeuw in rooms-katholieke kringen 

aangehangen. Deze uitleg kwam de Rooms-Katholieke kerk goed uit tijdens de 

Reformatie. De reformatoren stelden zonder schroom dat de Paus de antichrist was. De 

preteristische uitleg van de Openbaring maakte het voor de Roomse kerk mogelijk om te 

stellen dat dit niet kon omdat de antichrist al niet meer zou leven.  

Het is niet helemaal duidelijk of deze visie al in de vroege kerkgeschiedenis is ontstaan 

of in de tijd van de Reformatie. In verband met de laatste datering wordt de Spaanse 

Jezuïet Luis de Alcazar genoemd. www.biblestudying.net verwoordt het zo: 

What is Preterism? In short, Preterism is the theory that all (or most) of the events 

prophesied in the New Testament (including those in Revelation) were fulfilled in the 

past, specifically in 70 AD. The idea is that with the Roman siege of Jerusalem and 

destruction of the Temple, New Testament prophecies were fulfilled. 

Preteristen benadrukken de woorden van Jezus als Hij spreekt over Zijn komst: 

27Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn 

engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. 28Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn 

sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon 

des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk. (Mattheüs 16:27-28)  

Dit betekent volgens hen dat Jezus’ wederkomst zou plaatsvinden tijdens het leven van 

die ‘sommigen’: de mensen die Jezus zelf hebben gekend. Dit zou erop wijzen dat de 

profetieën al vervuld en dus verleden tijd zouden zijn. Het is volgens hen niet 

eenvoudig om de grens aan te geven tussen wat wel en wat niet al in het verleden heeft 

plaatsgevonden. Sommigen gaan zo ver dat ze zelfs de wederkomst van Jezus als vervuld 

zien. preterist.org verwoordt het zo (inclusief de hoofdletters): 

The entire book of Revelation is a commentary on this A.D. 70 event, “Which must 

shortly come to pass ... FOR THE TIME IS AT HAND.” The entire three and one half 

years of chaos would witness Joel’s “... blood, and fire, and vapour of smoke”. The apostle 

John would preview all the events of the war, along with its final results in one brief 

scene – And a mighty angel took up a stone like a great millstone, and cast it into the 

sea, saying, Thus with violence shall that great city Babylon be thrown down, and shall 

be found no more at all. 

De site kent ook een vragen-en-antwoordenpagina. Een van de vragen is: 

QUESTION: If Jesus Christ came back in AD 70 — corporately, invisibly, symbolically, 

spiritually or however — why didn’t anybody notice? Why hasn’t history recorded this 

cosmic event? 

ANSWER: They did notice. It has been recorded. See all the quotes from Josephus, 

Eusebius, and Tacitus, and Yosippon that we have listed below in answer to the question 

on 1 Thess. 4:16-18. The problem is, no one reads history with spiritual discernment. 

We are making the same mistake the Jews did. They were looking for a physical king 
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and materialistic kingdom. They missed the spiritual kingdom Christ established. People 

today are missing the spiritual kingdom for exactly the same reason: they are looking for 

a physical paradise and fleshly, materialistic fulfillments. The kingdom is here now, we 

just need to open our eyes and realize it. – Edward E. Stevens 

Jezus is volgens hen dus wel teruggekomen, maar op een niet-materiële, geestelijke 

manier.  

Ofschoon de Jehova’s getuigen niet tot de preteristen behoren, redeneren ze wel op een 

vergelijkbare manier. Zij stellen dat Jezus in 1914 is teruggekomen.  

Sinds het midden van de Jaren ’70 (van de negentiende eeuw) heeft Jehova’s volk verwacht 

dat er in 1914 catastrofale gebeurtenissen zouden beginnen die het einde zouden 

kenmerken van de tijden der heidenen.  

Toen C.T. Russel, de eerste president van het Wachttorengenootschap op 2 oktober 1914 

’s morgens vroeg binnenkwam voor de ochtendaanbidding, deed hij derhalve de 

volgende aangrijpende aankondiging: ‘De tijden der heidenen zijn geëindigd; hun 

koningen hebben hun dag gehad.’ 43 

De oplossing van de Jehova’s getuigen voor het feit dat niemand Jezus had opgemerkt, is 

– net als die van de preteristen – dat Jezus vanaf Zijn hemelse troon de aarde regeert. 

De post-millenniumvisie 
De post-millenniumvisie gaat terug tot de achttiende eeuw. Hierin wordt gesteld dat 

Jezus terugkomt na het Duizendjarig Rijk. Door de prediking van het Evangelie moet de 

wereld gewonnen worden voor Christus. Als dat is gelukt, dan zal Christus wederkeren. 

Binnen deze stroming leeft dan ook het idee dat de komst van Christus middels zending 

en evangelisatie kan worden bespoedigd.  

Op deze visie valt, Bijbels gezien, nogal wat af te dingen maar de aanhangers ervan 

blijven wel trouw aan het idee dat de komst van Jezus is verbonden aan het 

Duizendjarig Rijk. Het zijn mensen die het verlangen hebben om de wereld het 

Evangelie te verkondigen. Op het vlak van de profetieën is niet veel van hen te horen. 

Dispensationalisme 
Tot slot is er het dispensationalisme. Deze benadering heeft zijn wortels in de achttiende 

en negentiende eeuw. Alister McGrath omschrijft de stroming als volgt: 

Het dispensationalisme is een stroming die in de twintigste eeuw veel invloed heeft 

gekregen in de evangelische wereld, vooral tussen 1920 en 1970. De naam komt van de 

opvatting dat de heilsgeschiedenis verdeeld moet worden in een serie ‘dispensaties’ of 

‘bedelingen’ (een vertaling van het Griekse woord oikonomia). De oorsprong van de 

beweging ligt in Engeland, bij John Nelson Darby (1800 – 1882). Later kreeg het 

dispensationalisme grote invloed in de Verenigde Staten (…) Scofield verdeelde de 

heilsgeschiedenis in zeven bedelingen, elk met hun eigen type verbond tussen God en 
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zijn volk. Dit zijn: 1) de bedeling van de onschuld, tussen de schepping en de zondeval; 

2) het geweten, tussen de zondeval en de zondvloed; 3) de regering van de mens, van de 

zondevloed tot de roeping van Abraham; 4) de belofte, van Abraham tot Mozes; 5) de 

wet, van Mozes tot de dood van Christus; 6) de gemeente, van de opstanding tot 

vandaag; 7) het Duizendjarig Rijk.  

Hoewel er binnen het dispensationalisme ook andere schema’s zijn ontworpen, is dat 

van Scofield het meest invloedrijk. 

Een bijzonder kenmerk van het klassieke dispensationalisme is de verklaring van de 

term ‘Israël’. Voor mannen als Scofield en Charles C. Rylie (geboren in 1925) betekende 

‘Israël’ altijd het aardse joodse volk, nooit de christelijke kerk. Israël en de kerk zijn twee 

geheel verschillende lichamen, elk met hun eigen geschiedenis en bestemming. ‘Israël’ is 

de naam van een aards volk dat hoopt op een koninkrijk op aarde; ‘de kerk’ is een 

hemels volk dat een bestemming buiten deze wereld heeft. Dispensationalisten hebben 

altijd een bijzondere belangstelling gehad voor de hedendaagse geschiedenis van de staat 

Israël (gesticht in 1948), omdat zij in deze ontwikkeling de vervulling zien van hun 

uitleg van het Oude Testament. (…) Twee centrale en karakteristieke ideeën van het 

dispensationalisme zijn ‘de opname van de gemeente’ en ‘de grote Verdrukking’. Het 

eerste is het geloof dat men zal worden ‘opgenomen in de wolken’ om Christus te 

ontmoeten bij zijn wederkomst (1 Thessalonicenzen 4:15-17). Het tweede is gegrond op 

de profetische visioenen in het boek Daniël (Daniël 9:24-27) en verwijst naar een 

periode van zeven jaar waarin de gerichten van God over de wereld zullen gaan. De 

aanhangers van deze visie zijn verdeeld over de vraag of de opname vóór of na de 

verdrukking plaatsvindt, dus of de gelovigen in staat gesteld worden te ontkomen aan 

het lijden van de verdrukking, of dat zij dat moeten ondergaan, wetende dat ze daarna 

met Christus verenigd zullen worden.  

De naam van deze stroming is wat verwarrend. Het idee dat er verschillende 

dispensaties of bedelingen zijn, is geen uitvinding van de dispensationalisten. Ook 

Augustinus, Joachim van Fiore en anderen, zo zagen we, zeiden dit. De 

dispensationalisten volgen Augustinus op sommige punten zelfs behoorlijk ver in zijn 

indeling. Verder sluit deze benadering sterk aan bij de pre-millenniumvisie uit de eerste 

eeuwen. Aanhangers daarvan geloofden ook dat Jezus terug zou komen voor het 

Duizendjarig Rijk. Het idee van het Duizendjarig Rijk als een aparte bedeling komt 

verder niet voor.  

 

De grote rol die de dispensationalisten Israël in de eindtijd toekennen, komt niet eerder 

voor in de kerkgeschiedenis. Opgemerkt kan worden dat hun aandacht voor de 

profetieën over Israël niet pas ‘na het feit’ (het herstel van Israël) opkwam, maar ruim voor 

1920. En al in de negentiende eeuw, bijna honderd jaar voor het herstel van Israël, 

waren er gelovigen als Isaäc Da Costa, die sterk dispensationalistische ideeën hadden en 

verwachtten dat dit zou gaan gebeuren.  
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Onze tijd: Jezus komt wel, maar meer dan dat zegt de Bijbel niet; de 
Openbaring als genre 

In de huidige tijd is de situatie ontstaan dat niet alleen wordt ontkend dat er een 

duizendjarig rijk komt, maar ook dat er in de Openbaring informatie kan worden 

gevonden over de komst van Jezus.  

 

Zoals altijd zijn de meningen niet vastomlijnd, maar in de wereld van de ‘officiële’ 

theologie gaat de discussie niet over wat Jezus door de Openbaring zegt over Zijn 

wederkomst, maar over wat de boodschap van Johannes was. De meeste van deze 

theologen geloven nog wel dat Jezus terugkomt, maar verder dan dat zullen ze niet 

gaan. De Openbaring is volgens de gangbare visie geen profetie over dingen die staan te 

gebeuren. Ze moet worden begrepen als een literair genre met een diepere boodschap 

die, net als bij de allegorische benadering, niets te maken heeft met dat wat de tekst lijkt 

te zeggen.  

Het apocalyptische genre 

Het apocalyptische genre dankt zijn naam aan het Griekse woord apokalupsis uit het 

eerste vers van de Openbaring. Apokalupsis betekent openbaring of onthulling. Tot de 

negentiende eeuw draaide het in apocalyptische studies vooral om de Openbaring. Toen 

aan het eind van de achttiende eeuw een ontdekkingsreiziger uit Ethiopië terugkwam 

met het boek Henoch in zijn koffer, had dat grote invloed op de visie van de 

eschatologie in het Westen. Henoch is een vreemd boek vol beschrijvingen van 

hemelreizen en visioenen die doen denken aan Daniël en de Openbaring.  

Er waren in die tijd al een aantal boeken bekend die op de Openbaring leken, zoals IV 

Ezra en de Herder van Hermas, en men trok toen de conclusie dat er nog veel meer 

boeken moeten zijn geweest in het oude Israël en landen daaromheen. Al die boeken 

leken wat stijl betreft op de Openbaring en Daniël. Men besloot die boeken als een 

genre te duiden. Op zichzelf zegt dat nog niet zo veel over de inhoud ervan. Het zou 

interessant kunnen zijn om ze met elkaar te vergelijken op basis van stijl en inhoud.  

Er is echter geen ‘hermeneutische sleutel’ die past op al die verschillende sloten van de 

als geheimtaal geschreven documenten. Er is niet eens een verband tussen de 

documenten. Elk ‘slot’, elke auteur moet zijn eigen sleutel in gedachten hebben gehad. 

Apocalyptiek en wereldeinde 

Wat is de apocalyptiek? De apocalyptiek is een literatuursoort die vanaf (globaal) 

tweehonderd jaar voor tot tweehonderd jaar na Christus bloeide. Een partij die van 

dergelijke geschriften gebruikmaakte, waren onder andere de Zeloten. Deze Joodse 

groep bestond al sinds de tijd van de Makkabeeën en hield zich strikt aan de Thora. Zij 

maakte zich sterk voor het herstel van de nationale staat en het verdrijven van de 

Romeinen. Desnoods met geweld. Onder de Zeloten circuleerden verschillende boeken 

die veelal over de eindtijd gaan en wat stijl betreft soms op de profeten van het Oude 
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Testament lijken. Een aantal van die geschriften waren: de boeken van Henoch, de 

Testamenten van de Twaalf Patriarchen en de Apocalyps van Elia. Deze geschriften 

maakten veelvuldig gebruik van symboliek en geheimtaal. Als de vijand ze onder ogen 

kreeg, zo was het idee, dan begreep die niet veel van de tekst omdat de sleutel tot het 

begrijpen ervan alleen (min of meer) bekend was bij de ingewijden. Volgens Flavius 

Josephus werkten de apocalyptische geschriften als katalysator in de opstand van Israël 

tegen de Romeinen (66 – 70), omdat de Joden dachten dat daarin voorspeld werd dat God 

op het hoogtepunt van de opstand Zelf zou ingrijpen.  

 

Nieuwtestamentici stellen dat apocalyptiek niet alleen een manier van schrijven was, 

maar ook een wereldbeeld met een bepaald idee over de ontwikkeling van de 

geschiedenis, die zou eindigen in een apocalyptische oorlog. Een voorbeeld van een 

groepering die zo’n wereldbeeld eropna hield, was de in Qumran wonende Joodse 

gemeenschap.  

Van wereldeinde tot bemoediging 

De veronderstelling bij geleerden op dit vlak is dat er een verschuiving kan worden 

gezien in wat kenmerkend is voor apocalyptische literatuur. Aanvankelijk leken 

apocalyptische boeken en geschriften vooral iets te zeggen over het wereldeinde. Dit 

veranderde na verloop van tijd.  

Hoogleraar Nieuw Testament Jan Willem van Henten en Osger Mellink, beiden 

verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, schrijven:  

Een andere sterk apocalyptisch georiënteerde groepering in de eerste eeuw werd 

gevormd door de volgelingen van Jezus Christus. Jezus zelf en de eerst generatie 

‘christenen’ na hem sloten nauw aan bij Joodse apocalyptische tradities. De eerste 

neerslag hiervan vinden we in de brieven van Paulus en de apocalyptische 

redevoeringen in de evangeliën (Marcus 13; Mattheüs 24-25; Lucas 21). Maar het eerste echt 

apocalyptische boek uit christelijke hoek is de Openbaring van Johannes. (…) Johannes 

(trachtte) met zijn werk gevoelens van vijandigheid tegenover de Romeinse samenleving 

hanteerbaar (…) te maken.44  

Een conclusie die bijbelwetenschappers trokken, is dat apocalyptische schrijvers 

hemelreizen, engelen en visioenen als rode draad voor hun verhaal/boodschap 

hanteerden, zoals sciencefictionschrijvers (toekomstige) ruimtevaarttechniek gebruiken. 

De boodschap kon pedagogisch, patriottisch, apocalyptisch (eschatologisch) of wat dan ook 

zijn. En zoals mensen die gebruikmaken van het poëtische genre, dikwijls spreken in 

beelden die moeten worden vertaald, zo is dat ook met het apocalyptische genre het 

geval. Wanneer iemand bijvoorbeeld, gebruikmakend van het poëtische genre, zegt dat 

zijn liefde voor een vrouw in hem brandt als een onuitblusbaar vuur, dan moeten we 

niet verwachten dat we daadwerkelijk een vuur zullen aantreffen, als we deze persoon 

zouden opensnijden. Zo is het volgens ‘genretheologen’ ook niet de bedoeling dat de 

lezer een schrijver van het apocalyptische genre letterlijk neemt, als hij een ‘beest uit de 



549 

 

zee’ laat verdwijnen in een poel van vuur. Er is geen echt beest en ook geen poel van 

vuur. Het is volgens hen een manier van spreken.  

Jezus en zijn volgelingen sluiten nog wel aan bij de Joodse apocalyptische traditie, maar 

volgens de bovengenoemde schrijvers doet Johannes daar al niet meer aan mee. Hij 

schreef zijn Openbaring niet omdat hij wil zeggen dat God ingrijpt in de 

wereldgeschiedenis, maar omdat hij ‘gevoelens van vijandigheid’ ‘hanteerbaar’ wilde 

maken. 

Van bemoediging tot psychologie  

De Openbaring, zo stellen zij, is geen profetie. Ze is ook helemaal niet bedoeld om iets 

te zeggen over het einde van de tijd. Ze is volgens hen bedoeld om gevoelens van 

vijandigheid hanteerbaar maken.  

In gedachten zien we de eerste christenen bij Johannes op de divan liggen, als Adela 

Yarbro Collins, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Divinity School van de University 

of Chicago, schrijft:  

Door het gebruik van doeltreffende symbolen en kunstige plots maakte de Openbaring 

gevoelens expliciet en eenduidig die waarschijnlijk latent, complex en dubbelzinnig 

aanwezig waren. (…) Angst, de ervaring van machteloosheid, en gevoelens van agressie 

worden niet geminimaliseerd maar versterkt. Ze worden in een kosmisch kader geplaatst 

en geprojecteerd op het scherm van de hemelse wereld. (…) De wrok over de 

vijandigheid van heidenen jegens de christenen werd gedeeltelijk verinnerlijkt door de 

oproep tot een grotere exclusiviteit. (…) Het was geschikt in die zin dat pathologisch 

gedrag kennelijk vermeden werd en, voor zover wij weten, de woede van Johannes en 

sommige hoorders geen uitbarsting tot gevolg had tegen niet-christelijke medemensen.45 

Volgens deze hoogleraar, die verschillende belangrijke studies heeft gepubliceerd over 

christelijke apocalyptische geschriften, gaat de Openbaring niet over het oordeel over de 

zonde en de komst van een nieuwe aarde. Deze teksten gaan over woedebeheersing, 

verinnerlijking van wrok en vijandigheid. Zij veronderstelt dat Johannes zijn lezers 

aanspreekt op hun onderbewustzijn. De genoemde theologen laten zo het idee los dat de 

Openbaring een boodschap is van Jezus over de dingen die komen gaan en Zijn komst. 

De tekst laat zich volgens hen niet lezen als een beschrijving van een naderende 

toekomst. Ze is volgens hen een ingewikkelde boodschap met de geschiedenis als 

uitgangspunt. 

 

Dit onderwerp is zo uitgebreid dat er een apart boekje van gemaakt is: De Openbaring 
en de Apocalyptische literatuur 
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Noten 

 
1 Zie De Hof van Eden ligt onder de Tempelberg 
2 Voor een kort overzicht van wat er plaats zal vinden tijdens de grote Verdrukking, heb ik wel een 

kort overzicht geschreven: De Grote Apocalyps (ca 89 blz.) In Was Jezus de Messias? Is een kort 

overzicht te vinden van de manier waarop de Joden tijdens de Verdrukking naar Israël terug zullen 

keren. 
3 C.J. Labuschagne, Zoetermeer 1992 
4 Zie daarover onder andere Steven M. Collins, Onbekend Israël, van David tot vandaag.  Of  
5 Morhmann, C., Tertullianus, apologeticum en andere geschriften, Utrecht/Brussel, p. 1951. 
6 Berkhof, H., Geschiedenis van de kerk, Nijkerk, 1955. 
7 Wijchers, J. en Kat, S., Het Bijbels Namenboek, Boekencentrum, Zoetermeer, 1883 
8 Flavius Josephus Joodse oudheden boek 6:225 
9 Idem 6:225 
10 Idem 6:224 
11 Ignatius aan de gemeente te Magnesië hfst. 7 
12 Ignatius aan de gemeente te Smyrna hfst. 8 
13 Ignatius aan de gemeente te Smyrna hfst. 9 
14 Eusebius 5:24 
15 Showers, Renald, E., De komende apocalyps, p 10. 
16 Idem, p. 11-12. 
17 Idem, p. 5. 
18 Idem, p. 17-18 
19 Thomas Cahill, Dankzij de Ieren, p. 184. 
20 Idem p. 163 
21 Idem p. 172 
22 Idem p. 172 
23 Idem, p. 202 
24 Thomas Cahill, Dankzij de Ieren, p. 203 
25 Thomas Cahill, Dankzij de Ieren, p. 209 
26 Interessant is daarom ook dat Elia in de confrontatie met de Baäl (god van de vruchtbaarheid) de 

vruchtbaarheid van het land als inzet heeft (Elia gebood de regen niet te vallen). Hiermee wordt Baäls 

gezag zelfs al voor de confrontatie op de Karmel ondermijnd. 
27 Dankbaar, Dr. W.F., Kerkgeschiedenis, p. 64. 
28 Eusebius 6,5 
29 De biografie van Antonius is vertaald door dr. V.J.Chr. Hunink. 
30 www.youtube.com/watch?v=Qnu0IgNwNqc  
31 Zwiep, A.W., Tussen Tekst en Lezers. 
32 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/gebedsmoment-franciscus-in-blauwe-moskee-exact-

hetzelfde-als-benedictus-xvi (geraadpleegd okt. 2015). 
33 http://www.raadvankerken.nl/pagina/2370/visie_op_islam&highlight=islam (geraadpleegd okt. 

2015). 
34 Waarom Israël niet mag bestaan, p. 79. 
35 Waarom Israël niet mag bestaan, p. 40. 
36 AlTirmidhī (825–892), Faḍāʾil alDjihād 25; vgl. Aḥmad ibn Ḥanbal (780–855), Musnad iv, 131. 
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37 Zie bijvoorbeeld het boek A Wind in the House of Islam, David Garrison, 2014. 
38 Renald E. Showers, De komende apocalyps, p. 108. 
39 Voor wie dat boek niet meer kan vinden een korte noot. Na de zondvloed verbrak God de aarde voor 

de wateren van de vloed. Amerika schoof toen naar het westen en Afrika en het Arabische schiereiland 

schoven naar het zuiden en westen, als gevolg van de beweging van India naar het noorden. Als deze 

beweging wordt teruggekeerd, blijkt dat Jeruzalem op dezelfde plaats komt als waar ooit de hof lag en 

waar nu de berg Ararat ligt, waar Noach met de ark landde.  

Na de zondeval werd het offerdier buiten de hof gebracht, zoals Jezus redding bracht voor onze zonden 

buiten de stad Jeruzalem. Dit alles wordt uitgebreid onderzocht in het genoemde boek. 
40 Zie Grieks-Nederlandse Lexicon van de Online Bijbel. 
41 De Encyclopedie van het Oude en Nieuwe Testament van Bosch & Keuning  
42 archippus.nl/burcht-antonia-groter-dan-tempel (geraadpleegd nov. 2015)  
43 Commentaar Jehova’s Getuigen op de Openbaring 
44 Inleiding van Visioenen aangaande het einde, Meinema 1998 
45 Visioenen aangaande het einde,  


