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WOORD VOORAF

In de zomer van 1951 hield ik voor de gemeente op Cura^ao een reeks Bijbellezingen 
over het boek Openbaring. Later werkte ik deze uit als schetsen voor „Petah-ja” het 
orgaan van de Gereformeerde Mannenbond. O p verzoek van de Bond van Verenigingen 
van Gereformeerde Vrouwen geef ik ze thans in druk.
Het gebruik van deze bundel wijst zich vanzelf. Bij het maken van inleidingen raad
plege men eerst de rubriek „Uitlegkundige Bijzonderheden” en daarna „Overzicht 
van de inhoud”.

Wat betreft de te gebruiken bronnen noem ik de volgende boeken:
S. Greijdanus, Korte Verklaring op de Openbaring van Johannes
B. Holwerda, Een levende Hoop I, uitgave J. Boersma, Enschede, 1953 
Ds A. Ringnalda, Het Koningschap van Christus, uitg. J. H. Kok, Kampen, 1939 
Dr. K. Schilder, De Openbaring van Johannes en het sociale leven 3, uitgave 
W. D. Meinema, Delft, z.j.

Wat de exegese betreft, sloot ik mij in hoofdzaken aan bij die van S. Greijdanus. 
De door deze voorgedragen traditionele exegese lijkt mij nog het meest aannemelijk. 
Hier en daar verwijs ik ook naar Schilders opvattingen, zoals die neergelegd zijn in 
diens bovengenoemde boek over de Openbaring. Wanneer ik naar Greijdanus verwijs, 
citeer ik meestal zijn, helaas moeilijk meer te krijgen, grote boek over de Openbaring 
nl. De Openbaring des Heeren aan Johannes voor de gemeente uitgelegd door dr S. 
Greijdanus, uitgave J. C. Schenk Brill, Doesburg, 1908. Wanneer ik zonder nadere 
aanwijzing K. Schilder aanhaal bedoel ik De Openbaring van Johannes en het sociale 
leven 3.

Alleen bij bijzondere exegetische kwesties heb ik de geciteerde werken met paginering 
genoemd.

Schenke de Heere zijn zegen over het gebruik van deze bundel op onze verenigingen. 
Enschede, 11 maart 1959

R. H. Bremmer.

BIJ DE TW EEDE DRUK

In de „uitlegkundige bijzonderheden” is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de 
Nieuwe Vertaling. De tekst van de overzichten van de inhoud is onveranderd gebleven. 
De schrijver is dankbaar voor de belangstelling die deze bundel tot nu toe vond. Zegene 
de Heere ook deze tweede druk van de verklaring van zijn laatste Bijbelboek.

R. H. B.
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Openbaring 1

CHRISTUS’ VERSCHIJNING EN ZIJN OPDRACHT AAN JOHANNES

1. Indeling:

Vs. 1—  8: Inleiding.
Vs. 9— 20: De verschijning van de verhoogde Christus en diens opdracht.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 4: de zeven gemeenten in Asia. Met Asia wordt hier bedoeld de romeinse
provincie Asia, die niet het huidige Klein-Azië omvatte, doch slechts een deel 
daarvan, te weten de westelijke kustgebieden. De zeven gemeenten zijn de 
gemeenten te Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, 
zie vs. 11. Deze gemeenten vertegenwoordigen de kerk van alle tijden. Wat 
aan haar geschreven werd, blijft actueel voor de gehele kerk tot aan Christus’ 
wederkomst.
van Hem die is enz.: de naam des Heren, zie ook Ex. 3 : 14, aanduidend God 
in Zijn trouw.
de zeven Geesten: aanduiding van de Heilige Geest als volheid. Vermoedelijk 
zo genoemd vanwege de zeven armen van de gouden kandelaar, wiens licht 
een symbool van de Heilige Geest was. Zie Ex. 2 5 :3 1 — 40; 4 0 :2 4 — 25; 
en ook Zach. 4 :1 .

Vs. 8: Alfa en Omega: namen van de eerste en de laatste letter van het griekse alfabet,
wij zouden dus zeggen: de A en de Z.

Vs. 9: Patmos: een eiland voor de kust van Klein-Azië, ongeveer 14 uur varen vanaf
Efeze, het eiland was 10 mijl lang en vijf mijl breed en diende als strafkolonie 
in de tijd van keizer Domitianus.

Vs. 13: als eens mensen zoon: uitdrukking ontleend aan Christus’ zelfbenoeming op
aarde en verband houdende met de profetie van Daniël, waaraan ook trekken 
in de nu volgende beschrijving van Christus ontleend zijn. 
omgord aan de borsten met gouden gordel: niet de lendenen omgord, zoals het 
geval was wanneer men zich tot de arbeid zette, dus teken, dat Christus in rust 
is. De gouden gordel wijst op hoge koninklijke of priesterlijke waardigheid.

Vs. 14: hoofd en haar als witte wol: zegswijze om aan te duiden, dat het hoofdhaar
wit was, wat op hoge ouderdom w ijst Zie de beschrijving van de Oude van 
dagen in Dan. 7 : 9 .
ogen als vlam van vuur: om het majesteitelijke en verschrikkelijke van de 
verschijning weer te geven. Zie weer Dan. 1 0 :6 .

Vs. 15: voeten gelijk koper brons: koper is hier beeld van vastheid en kostbaarheid
stem als van vele wateren: om weer het majesteitelijke en doordringende aan 
te geven.

Vs. 16: de zeven sterren: beeld van de zeven voorgangers van de zeven gemeenten
zie vs. 20. De ster zal hier aanduiden, hoe deze voorgangers lichtdragers zijn 
en van boven geroepen.

3. Overzicht van de inhoud:

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk vertelt de schrijver, wie hij is en tot wie hij dit
boek richt. Onmiddellijk in de eerste verzen laat de auteur de hemelse oorsprong van
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het boek zien. Het is de openbaring van Jezus Christus. Deze ontving die openbaring 
van God en Hij zond ze door zijn engel aan Johannes. De volgorde is dus: God-Christus- 
engei-Jonannes. De sennjver laat daardoor zien, dat hij dit boek zelf niet verzonnen heeft, 
maar dat de innoud hem door God gescnonken is. Met „openbaring” bedoelt hij de 
oninuiüng van de dingen, die „haast" moeten geschieden. Het woord „haast” geeft te 
kennen, dat de dingen, welke in dit boek geopenbaard worden, in grote vaart zich 
zuilen alspeien. In net „moeten” geschieden ligt een verwijzing naar Gods Raad, die 
achter en in alles werkt. Het gaat in dit boek dus om het program van Gods werken, 
hetwelk door God afgewerkt zal worden in de komende eeuwen.
De schrijver van het boek noemt zienzelf eenvoudig Johannes, vs. 4. In vs 9 zegt hij, 
dat hij een broeder is en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de 
lijdzaamheid van Jezus Cnristus en dat hij vanwege zijn trouw aan het getuigenis van 
Christus verbannen was op het eiland Patmos. Later, in 22 : 8, noemt hij nogmaals zijn 
naam als degene, die de gezien ten van dit boek gezien heeft. Wie was deze Johannes? 
De traditie van de oude christelijke kerk heeft reeds zeer spoedig in hem de apostel des 
Heren gezien, de broeder van Jacobus en de discipel, dien Jezus liefhad. Hoewel deze 
traditie geen strikt bewijs is, is ze toch meestal waardevol en betrouwbaar te achten. 
We stemmen dan ook in met prof. Greijdanus, die enkele argumenten noemt om hier 
inderdaad de apostel Johannes bedoeld te zien. Greijdanus wijst er op, dat het feit, dat 
hij met gezag de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië zond „doet weten, dat 
hij een destijds in wijden kring bekende en gezaghebbende Johannes geweest moet zijn 
wiens naam men in deze gemeenten maar behoefde te noemen, en men wist, wie bedoeld 
was, zodat men algemeen ook gelovig aannam, wat hij zeide”. Greijdanus wijst verder 
op de „grote verwantschap, bij alle verschil, van de Openbaring met het Evangelie 
naar Johannes en de drie brieven van Johannes, in gedachte en zegswijs en taal, op 
«dentiteit van menschelijke auteur bij alle vijf boeken des Bijbels” .
De oude traditie verhaalt voorts, dat Johannes, die tijdens zijn leven in de latere jaren 
de gemeente te Efeze leidde, verbannen werd naar Patmos in de laatste regeringsjaren 
van keizer Domitianus (81— 95). Hij zou daar het boek pl.min. 95 na Chr. hebben ge
schreven. Het is derhalve één van de laatst geschreven Bijbelboeken.
God heeft zijn dienstknecht Johannes door middel van die afzondering op Patmos in 
de stilte en de eenzaamheid gebracht om hem daar te tonen het machtig program van 
zijn toekomstig werk de eeuwen door. God laat hem in gezichten zien, hoe Hij de 
historie zal leiden naar de wederkomst van zijn Zoon. Hij toont hem daar de gerichten 
en oordelen, welke de weg naar die wederkomst zullen banen en hoe alle dingen uitlopen 
op de komst van het nieuwe Jeruzalem, waarin God alles zal zijn in allen. Het zijn de 
dingen, die haast geschieden moeten, welke aan Johannes hier worden geopenbaard, mede 
tot troost van de kerk der eeuwen, die nu weet, niet alleen, wat haar te wachten staat, 
m aar ook de heerlijkheid, die zij tegemoet gaat. De Here heeft Zich in het schenken 
van zijn openbaring over de toekomst aan Johannes, vaak aangesloten bij de symbolen 
en inhouden van de oudtestamentische profetie. Men kan het boek der Openbaring niet 
verstaan, wanneer men geen grondige kennis heeft van het oudtestamentische heiligdom 
en van de profeten. Vooral bij Ezechiël, Daniël en Zacharia is er veel aansluiting. Maar 
God sluit zich daar toch weer zó bij aan, dat het alles tot geheel nieuwe visioenen 
wordt verwerkt. Terwijl de profetie nog heenwees naar de komende Christus, gaat 
God in de apocalyps er van uit, dat Christus gekomen is en verhoogd is aan zijn rechter
hand. Dal beheerst ook het gebruik van de oudtestamentische gegevens.
Aansluiting aan het Oude Testament is er reeds dadelijk in de zegengroet van vers 4. 
Johannes bidt de gemeenten toe genade en vrede van Hem, die is en die was en die 
komen zal, een duidelijke aansluiting bij de Godsnaam uit Ex. 3 : 14, en God open-
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barende in zijn trouw. De zeven Geesten, die voor zijn troon zijn, worden zo genoemd, 
omdat in het heilige de gouden kandelaar stond met zijn zeven armen. Het licht van 
die kandelaar was beeld van de verlichting door de Heilige Geest, die vanuit het heilige 
het volk toestroomde. En die werking van de Heilige Geest werd het deel van het volk 
door het offer der verzoening, schaduwachtig op het altaar in de voorhof, maar nu 
door Christus gebracht, vs. 5. Prachtig is de doxologie (lofverheffing) van vers 5b en
6, die Johannes hier aanheft ter ere van Jezus Christus. In vers 7 is duidelijk een 
verwijzing naar Zacharia 12: 10, echter met dit verschil, dat bij Zacharia Israël nog 
tot een rouwklacht komt en hier onbekeerlijkheid is. De rouwklacht hier is er alleen 
één van ontzetting, niet van bekering.
In de verzen 9— 20 beschrijft Johannes vervolgens, hoe op de dag des Heren de 
verhoogde Christus hem verscheen. We hebben hier één van de vroegste aanduidingen, 
dat de zondag „de dag des Heren” werd genoemd. Het is de dag, waarop Christus zijn 
eigendomsrecht heeft geproclameerd door zijn opstanding. Heel deze verschijning be
heerst nu verder het boek. Christus geeft aan Johannes de opdracht hetgeen hij ziet op 
te schrijven. Johannes moet vervolgens hetgeen hij schrijft zenden aan de zeven ge
meenten in Klein-Azië. Het is duidelijk, dat Christus hier de zeven gemeenten noemt 
als representanten van de wereldkerk. In het getal zeven ligt reeds een ziekere volheid, 
een afgeslotenheid opgesloten. En wat Johannes aan ieder van die gemeenten afzonder
lijk en aan alle tezamen schrijft, gaat héél de kerk straks aan.
Christus treedt hier op als de Verhoogde. Hij openbaart Zich hier temidden van de 
zeven gouden kandelaren. Christus verklaart dat beeld Zelf, zie vs 20. Het is een 
prachtig beeld. De gouden kandelaar straalde licht uit in het heiligdom. Dat licht kon 
uitstralen vanwege de olie, die in de lampen is. Zo is de gemeente vervuld van de 
Heilige Geest, Die haar maakt tot een licht, dat in deze donkere wereld uitstraalt. 
Christus zegt in 2 :1 ,  dat Hij temidden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ze 
zijn immers alle aan Hem onderworpen. Niet de ene kandelaar heerst over de andere, 
maar Hij heerst over alle tezamen. De gemeenten hebben geen macht over elkander, 
maar zijn alle onderworpen aan Christus Koning. Johannes ziet Christus temidden 
van die kandelaren in majesteitelijke trekken, welke vaak ontleend zijn aan de pro
fetieën van Daniël. Daniël zag in 7 : 13 één met de wolken des hemels komen (zie vs.
7 van Openb. 1) als eens mensen zoon. Christus heeft deze Naam op Zichzelf, tijdens 
zijn rondwandeling op aarde, toegepast Hij was de mensenzoon. Tijdens zijn omwan
deling was dat ook een aanduiding van zijn broosheid en nederigheid. Maar nu Hij 
verhoogd is, is Hij de mensenzoon in heerlijkheid. Daniël zag trouwens in zijn profetie, 
hoe Hem de koninkrijken der aarde gegeven werden en die profetie wordt nu op 
Christus toegepast. In al de trekken waarin Johannes Hem nu tekent komt zijn glorie 
uit. Men zie voor de bijzonderheden wat we boven bij de uitlegkundige bijzonderheden 
hebben gezegd.
Johannes valt nu als dood aan de voeten van Christus, zo overweldigt hem deze 
verschijning. Maar Christus legt zijn rechterhand op Johannes, als teken van gemeen
schap, en zegt hem niet te vrezen. In de dan volgende woorden laat Christus Zichzelf 
als Degene, die dood en dodenrijk overwon. Hij heeft de sleutels van de hel en van 
het dodenrijk. Hij is immers opgestaan uit de doden en heerst nu over allen en alles. 
Nogmaals krijgt Johannes de opdracht op te schrijven, hetgeen hij zag. De machtige 
visioenen, die nu komen, zijn gezichten hem gegeven door Jezus Christus. Eenmaal 
stond hij, Johannes, bij het kruis van de Meester en zag hij Hem ondergaan in de dood. 
N u verschijnt diezelfde Meester aan hem opnieuw, thans echter als de Verhoogde. 
En achter alles, wat Johannes nu zal zien, staat de majesteit en het gezag van de ver
hoogde Christus. Zo is dit eerste hoofdstuk een machtige inleiding tot het ganse boek.
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Openbaring 2

CHRISTUS’ BOODSCHAP AAN ZIJN KERK IN STRIJD EN LIJDEN

1. Indeling:

Vs. I—  7: Brief aan Efeze.
Vs. 8— 11: Brief aan Smyrna.
Vs. 12— 17: Brief aan Pergamus.
Vs. 18— 29: Brief aan Thyatira.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 6: Nicolaïten: Naam van een libertinistische sekte met gnostieke ideeën:
Zie de verklaring.

Vs. 7: boom des levens: zie in Gen. 2 : 9; 3 : 22, 24.
Vs. 10: tien dagen: symbolisch getal. De bedoeling is een niet al te grote tijdsperiode

aan te duiden.
Vs. 11: tweede dood: hiermede wordt bedoeld de eeuwige dood.
Vs. 13: Antipas: een overigens onbekende martelaar.
Vs. 17: het manna, dat verborgen is: het aardse manna, zie Ex. 16 : 4, 14 en Ps.

78 : 24, voedde het volk Israël tijdens de woestijnreis. Met het verborgen 
manna wordt hier bedoeld, dat de verhoogde Christus op wonderbare wijze 
zijn volk in de verdrukking in stand houdt. 
witte steen: zie de verklaring hieronder.

Vs. 24: geen andere last: nl. geen andere dan van het apostelconvent te Jeruzalem, zie 
Hand. 15 : 28— 29.

Vs. 28: de morgenster: een beeld, dat ook voor Christus Zelf wordt gebruikt 22 : 16 
en elders in de Schrift ook voorkomt als symbool van het wijken van de 
duisternis en het opgaan van het triumferende licht 2 Petr. 1 : 19.

3. Overzicht van de inhoud:

Christus richt Zich nu tot elk van de zeven gemeenten in Klein-Azië afzonderlijk. 
M aar natuurlijk is de boodschap van Christus niet slechts voor elk van die gemeenten 
afzonderlijk bedoeld. Christus richt Zich door middel van zo’n brief tegelijk aan heel 
zijn kerk in strijd en lijden. Ieder van die zeven brieven behelst een bepaald aspect 
van Christus’ boodschap aan de kerk der eeuwen. Daarom blijven deze brieven tot 
aan zijn wederkomst actueel. De kerk kan deze brieven telkens weer lezen en er door 
worden vertroost en versterkt. Men leze en verkläre deze brieven dan ook zo, dat zij 
concreet spreken in de tijd, waarin wij leven en strijden.
Wat de structuur van deze brieven betreft is nog het volgende op te merken. Men 
lette erop, dat elke brief een vaste structuur heeft. Ze beginnen steeds met een Zelf- 
benoeming van de verhoogde Christus. Zo b.v. de brief aan Efeze: Dit zegt Hij, die de 
zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven kandelaren 
wandelt. In iedere brief is die Zelfbenoeming weer anders en Christus kiest haar 
telkens met het oog op de concrete situatie van de gemeente, tot welke Hij Zich richt. 
Vervolgens wijst Christus aan, welke de situatie van iedere gemeente is. Hij wijst op

8



de zonden en zwakheden, die er in de gemeente zijn, en prijst wat in haar goed is voor 
God. Tenslotte eindigt Hij de brief met een belofte en (of) bedreiging, al naar gelang 
de situatie in de betrokken gemeente. Het is de moeite waard op deze vaste structuur 
te letten. Ze helpt ons om de inhoud van zo’n brief te verstaan en de vertroosting en 
vermaning, welke in iedere brief ligt besloten, te begrijpen.

We willen nu verder letten op de inhoud van elke brief.

A. De brief aan Efeze. Deze brief gaat voorop. Ze is het meest „algemeen”. Ze is 
als het ware de inleiding tot de andere brieven. Christus laat Zich in de aanhef zien 
als de Koning der kerk, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en wandelt 
tussen de zeven kandelaren. De gemeente rust geheel in zijn koninklijk Middelaarswerk.
In de gemeente van Efeze is veel te prijzen. De valse apostelen (vs. 2) kregen bij haar 
geen kans. Welke dwaalleraars daar precies mee bedoeld worden is niet duidelijk. 
Misschien waren het de in vs 6 genoemde Nicolaïeten. Met deze sekte, die ook in de 
andere brieven meermalen voorkomt, wordt blijkens hetgeen daar van hem gezegd 
wordt een libertinistische sekte bedoeld. Libertijnen zijn mensen, die een valse vrijheid 
prediken. Zij gebruiken de vrijheid, die wij in Christus hebben, om het vlees zijn gang 
te laten gaan. Christus prijst in de gemeente te Efeze, dat zij deze Nicolaïten haat. 
Toch valt er in de gemeente van Efeze ook te laken. Christus heeft tegen haar, dat zij 
haar eerste liefde heeft verlaten. Over wat hier onder te verstaan is, wordt verschillend 
gedacht. Holwerda is van oordeel, dat hier gezien wordt op de onderlinge verhoudingen. 
Greijdanus denkt meer in het algemeen aan het verflauwen van de liefde tot Christus, 
waaruit onze werken voortkomen. Wij stemmen in met de verklaring van Greijdanus. 
Wat de belofte van Christus aan deze gemeente betreft, deze is rijk. Wie overwint zal 
eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is vs. 7. De 
toegang voor de mens tot de boom des levens was na de zondeval versperd door een 
cherub met een vlammend zwaard. Door Christus’ kruisdood is de toegang tot het 
eeuwige leven voor de mens weer geopend. Dat wordt hier symbolisch aangeduid door 
het zeggen, dat Christus te eten geeft van de boom des levens. Door de toevoeging: die 
in het paradijs Gods is, wordt de glorie en intensiteit van het eeuwige leven nader ge
accentueerd.
Holwerda typeert deze brief als de boodschap van de verhoogde Christus aan de kerk 
in de strijd van licht en duisternis. Hij wijst op de verering van de godin Diana in 
Efeze, zie ook Hand. 19 : 34. De dienst van Diana was een afgodendienst van onge
bonden wellust. En de strijd van de gemeente hiertegen typeert hij als een strijd van 
licht tegen duister. De belofte van de verhoogde Christus nl. het eten van de boom 
des levens, ziet hij als de definitieve overwinning van het licht. Het laatste is naar ons 
oordeel enigszins constructief.

B. De brief aan Smyrna. Smyrna was, evenals Efeze, een havenstad. E r was een 
grote tempel van de godin Roma, waarin de keizer als god werd vereerd. Smyrna was 
tevens een stad, waarin veel joden woonden. Vooral na de val van Jeruzalem waren 
de joden de wereld ingetrokken en velen van hen hadden zich in de havenstad Smyrna 
gevestigd. Smyrna was ook een rijke stad. Er was veel handel en scheepvaart. N u 
hadden de joden er een compromis met de heidenen gesloten. H un synagoge werd 
door de romeinen beschermd. Dat was echter alleen mogelijk doordat zij met de 
keizercultus een compromis hadden gesloten. D it had nu zijn gevolgen voor de kleine 
christelijke gemeente in Smyrna. De christenen deden aan dit compromis niet mee en 
zij bogen de knie niet voor de romeinse keizer. Dit had vervolging ten gevolge. In
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155— 56 werd dientengevolge in Smyma Polycarpus ter dood gebracht. Hij weigerde de 
keizer te aanbidden.

Deze situatie is de achtergrond van de brief aan Smyma. Christus openbaart Zich 
hier aan de gemeente als Hij. die dood geweest is en weer leven geworden vs. 8. 
Daarin ligt voor deze gemeente een ongelofelijke sterke bemoediging. De joden, die een 
synagoge des satans zijn, mogen dan de gemeente boycotten en verdrukken: Christus 
met zijn levenswekkende macht staat achter hen. Vandaar, dat Christus hen schrijft: 
gij zijt rijk. Zij mogen dan naar de wereld arm zijn, in feite, in Christus, zijn zij on
noemelijk rijk. Christus leert hen de waarachtige rijkdom. „Die rijkdom is in het heden 
concreet aanwezig. Gij zijt rijk. Christus leert de gelovigen hier geen wissel trekken 
op een hemelse toekomst, zoals de socialisten beweren, maar wijst hen de enige, echte 
rijkdom in het heden aan. Vóór de executie is Polycarpus rijk. Niet pas achter de 
laatste pijnen ligt zijn rijkdom”. *) Hun verdrukking zal dan ook slechts tien dagen 
duren. Die tijd is te overzien en niet te lang. En al zouden zij hun leven in de ver
drukking verliezen, Christus garandeert hen, dat zij van de tweede dood niet worden 
beschadigd. Zie vs. 11, de belofte van Christus, welke op heel de situatie in Smyma 
concreet van toepassing is.

C. De brief aan Pergamus. Pergamus was, evenals de beide vorige steden, een grote 
stad. Er woonden ruim 120.000 mensen. Bovendien was het een zeer religieuze stad. 
Er stonden grote tempels. Bij de tempel van Athene stond een zeer beroemd altaar, 
dat door heel de toenmalige wereld bekend was en dat 40 bij 40 meter groot was. 
Verder was er een zeer beroemde tempel van de afgod Asclepius, die als de god der 
gezondheid werd vereerd. Men zocht bij deze afgod genezing van zijn kwalen. Vooral 
de verering van deze laatste afgod was er populair. Hoewel sommige uitleggers van 
oordeel zijn, dat de uitdrukking „troon des satans” op het boven genoemde altaar 
staat, zijn wij van oordeel, dat Christus hier (vs. 13) op het feit wijst dat satan in deze 
stad oppermachtig was en met deze uitdrukking heel het complex van de afvallige 
religie bedoelt. In die stad hadden de heidenen de christenen reeds vervolgd. Antipas 
was er het slachtoffer van geworden en als martelaar ter dood gebracht vs. 13. Wie 
deze Antipas was, weten wij overigens niet. Christus heeft tegen deze gemeente, dat 
er gevonden worden, die de leer van Bileam houden. Daarmee bedoelt hij blijkbaar 
de NicolaJeten, die het met de heidense godsdienst op een akkoordje gooiden. Zij 
scheidden natuur en genade en meenden, dat het volgen van Christus te verenigen 
was met het eten van afgodenoffervlees op de heidense feesten en met het hoereren 
op die feesten. Het laatste is letterlijk te nemen. Tegen deze sekte zal Christus oorlog 
voeren met het zwaard van zijn mond. Vandaar, dat Christus Zich ook bij deze ge
meente aandient als degene, die het tweesnijdend scherp zwaard heeft (vs. 12).

Daartegenover staat aan de andere kant de trouw van het overgrote deel der gemeente. 
In deze stad, waar men zijn heil zocht bij Asclepius, de god der gezondheid, hebben 
zij hun heil en verlossing alleen bij Jezus Christus gezocht. „Ze brachten hun zieken 
niet naar Asclepius’ tempel, m aar ze baden voor hen in de kerk en de ouderlingen 
deden ziekenbezoek; ze hadden hun cultuur en hun macht, m aar ze prezen niet

l)  K. Schilder. De openbaring van Johannes en het sociale leven, blz. 57.
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Athene, doch Christus", i) Terwijl voor de heidenen Pergamus het antieke LourdeS 
was, zochten de christenen hun leven en hun levensverlossing alleen bij Christus als 
hun Heiland.

Christus geeft aan zijn gemeente een rijke belofte. Ze zullen eten van het manna, dat 
verborgen is. Dat wil zeggen: Hij zal voor hen levensbronnen ontsluiten, die onge
dacht zijn en onverwacht geopend worden. Zoals God het volk Israël in de woestijn 
voedde en onderhield door het manna, zo zal Christus dat met zijn gemeente in Per
gamus doen door zijn wonderkracht. Zij zullen leven door het geloof uit zijn belofte 
van levensbewaring, die Hij vervult langs door mensen onmogelijk geachte wegen. Een 
bijzondere moeilijkheid geeft de uitdrukking: een witte keursteen, en op de keursteen 
een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt vs. 17. Hol- 
werda wil deze uitdrukking verklaren vanuit het heidense gebruik om amuletten uit 
te reiken in de heidense tempels, die de dragers zouden beveiligen tegen gevaren. Op 
die amuletten was dan in cijferschrift de naam van de betrokkene gekrast, die alleen 
de drager kon ontcijferen. Christus zou met deze uitdrukking dan dat gebruik be
doelen. Christus zou dan willen zeggen, dat Hij de gelovigen immuun maakt. Daarnaast 
zijn er nog allerlei andere verklaringen. Greijdanus verwijst naar de stenen in de 
borstlap van de hogepriester, Ex. 28 : 15— 21. Christus zou Zich dus bij dat oude 
gebruik uit de israëlitische eredienst aansluiten. Het witte van de steen zou zien op 
reine, hemelse van die steen. En met de nieuwe naam zou bedoeld zijn het nieuwe 
hemelse, eeuwige wezen, dat de drager in het eeuwige leven ontvangt. De verklaring 
van Greijdanus komt ons waarschijnlijker voor dan die van Holwerda.

D. De brief aan Thyatira. Thyatira was een andere stad dan de vorige genoemde. Het 
was veel meer een fabrieksstad, een industrieplaats. In Thyatira was actueel het gedrag 
van de christenen tegenover de heidense vakorganisaties. Mocht men daaraan meedoen 
of niet? Die vraag was daarom klemmend, omdat deze heidense vakorganisaties 
religieus getint waren. Op de feestavonden van deze organisaties werd vlees gegeten, 
da t uit de heidense tempels kwam en deze feesten gingen gepaard met ontuchtige 
vermaken en gebruiken. Wanneer men lid werd van zo’n gilde of vakorganisatie 
bracht dat eigenlijk mee, dat men de beschermgod van zo’n gilde erkende als god. 
Vandaar, dat Christus in zijn Zelfbenoeming Zich hier openbaart als de Zoon van 
God, de Messias vs. 18. Zijn ogen controleren de gemeente en door zijn voeten als 
blinkend koper openbaart Hij zich als de Zoon van God in zijn majesteit.
Nu was er in de gemeente blijkbaar verschil van mening of men aan die feesten mocht 
meedoen of niet. Het waren weer de Nicolaïeten, die hier „ruim” wilden denken. Zij 
achtten het meedoen aan deze dingen te behoren tot de „adiaphora”, de kwesties, waar
over verschil van mening mocht bestaan. Nu zijn er inderdaad in het christelijke leven 
kwesties, waarover verschil van mening kan bestaan, punten, waarover de een zus, 
de ander zó denkt. Maar de vraag is maar: hoe benaderen wij deze kwestie? Maken 
wij er ons van af en nemen wij er genoegen mee, dat Gods wil in zulke vragen ons 
nog niet duidelijk is, of staan wij er naar Gods wil daarin te leren kennen en worstelen 
wij om het licht van het Woord daarover op te vangen?
E r was in die gemeente een vooraanstaande vrouw, die beweerde, dat het niet erg was 
om van het offervlees te eten en te hoereren. Christus noemt haar Izebel, naar de god
deloze vrouw van koning Achab vs. 20. Er zijn uitleggers, die menen, dat de hand-

1) B. Holwerda, Een levende hoop I, blz. 65.
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schriften uitwijzen, dat zij de vróuw van de voorganger te Thyatira was. Greijdanus 
trekt dit echter in twijfel. In ieder geval had deze vrouw in de gemeente een vooraan
staande plaats. Christus keert Zich in deze brief scherp tegen haar en bedreigt haar 
en „haar kinderen” d.wjL haar volgelingen met het oordeel. Maar tot degenen, die de 
„diepten van satan” niet gekend hebben, zegt Hij: Ik zal u geen andere last opleggen 
vs. 24. De vraag is hier o.m., wat met die „diepten des satans” wordt bedoeld? Volgens 
Greijdanus is dit een geheimleer. Holwerda is van oordeel, dat het eenvoudig betekent: 
die aan die satanische leer niet hebben meegedaan, bij welke verklaring wij ons aan
sluiten.
Met de uitdrukking „geen andere last” opleggen, doelt Christus op hetgeen besloten 
is op het apostelconvent. Zie Hand. 15 : 22— 29. Daar hadden de apostelen uitge
sproken, dat afgoderij en hoereren op de heidense feesten voor de gelovigen verboden 
was. Christus houdt de gemeente daaraan. Ook over de vakorganisaties gaat het Woord 
en de toetsing van het Woord Gods. „Waar de kerk niet meer het eerste woord heeft, 
niet qua de kerk, maar qua sleutelbewaarster van de basileia, van het koninkrijk der 
hemelen, en verkondigster van het Woord, daar ontbreekt de profetie en daar wordt, 
naar een woord uit de Spreuken, het volk, ook het prachtigst georganiseerde volk, 
„ontbloot”. 1) Christus noemt Zich in de belofte hier de Morgenster vs. 28. Deze is 
het symbool van het licht van de nieuwe dag, dat de nacht overwint. Christus staat 
als de Overwinnaar van de machten der duisternis achter de trouwe gemeente in 
Thyatira, die niet profiteert van de adiaphora, maar profeteert aangaande het gebod 
Gods, dat alle synthese met het afgodische leven verbiedt.

l )  K. Schiider,a.w., blz. 114.
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Openbaring 3

CHRISTUS’ WORSTELING OM HET HART VAN ZIJN KERK

1. Indeling:

Vs. 1— 6: Brief aan Sardes.
Vs. 7— 13: Brief aan Filadelfia.
Vs. 14—22: Brief aan Laodicea.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: de zeven Geesten: Christus beschikt over de volheid van de Geest.
de zeven sterren: de ambtsdragers.

Vs. 4: hun klederen niet bezoedeld hebben: d.w.z. niet mee hebben gedaan met de
stijl van deze wereld.

Vs. 5: witte klederen: beeld van hemelse reinheid zie 7 : 13; 19 : 14.
het boek des levens: deze uitdrukking vaker in Openbaring, zie 13 : 8; 20 : 15;
2 2 : 19. En ook in Philipp. 4 :  3; Ex. 32 :32-33; Dan. 12: 1. Beeldsprakige 
zegswijze voor hen, die deel hebben aan het heil des Heren.

Vs. 7: sleutel Davids: beeldsprakige zegswijze voor de absolute beschikkingsmacht 
van Christus over leven en dood. Ontleend aan Jes. 22 : 22.

Vs. 8: een geopende deur: mogelijkheid voor evangelieprediking, zie 2 Cor. 2 :  12.
Vs. 12: mijn nieuwe naam: nl. de glorie van Christus als de Verhoogde.

3. Overzicht van de inhoud:

De zeven brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië zijn te verdelen in twee 
groepen van vier en drie brieven. Thans volgen de laatste drie. Misschien is het niet 
te gewaagd hier te verwijzen naar de symbolische opbouw van het getal zeven nl. uit 
vier als het getal van de wereld en drie, het getal van God. De eerste vier brieven 
zien inderdaad meer op de strijd van de kerk in de wereld, de laatste drie brieven zetten 
de kerk onmiddellijk in betrekking tot de dienst van God. Vandaar, dat deze laatste 
drie brieven meer onmiddellijk het hart van de kerk raken. Ze zien meer op het cen
trale. Daarom plaatsen we boven dit hoofdstuk als opschrift: Christus’ worsteling om 
het hart der kerk. Sommige uitleggers zijn van oordeel, dat het „Wie oren heeft enz.” 
uit 2 : 29 niet allereerst slaat op de inhoud van de brief aan de gemeente van Thvatira, 
m aar een tussenvoeging is, die los staat van de vier voorgaande brieven in speciale 
zin, maar op het geheel daarvan betrekking heeft. N u worden de laatste drie brieven 
elk gevolgd door een dergelijk opwekking, zie 3 : 6; 13, 22. In dat geval zou Johannes 
dus nadrukkelijk de drie laatste brieven van de eerste vier onderscheiden. In  ieder 
geval ontvangen de laatste drie brieven door deze telkens herhaalde opwekking wel 
bijzondere nadruk.

E r is in de volgorde van deze laatste drie brieven ook wel een speciale bedoeling op 
te merken. De eerste, die aan Sardes, is meer algemeen gehouden; de beide laatste zijn 
zeer speciaal nl. die aan Filadelfia als lofprijzing voor de trouw van die gemeente en 
die aan Laodicea als uitermate scherpe waarschuwing. We willen nu de brieven af
zonderlijk nader bezien.
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A. De brief aan Sar des. Deze brief valt op, doordat er zo bijzonder weinig concrete 
gegevens in vermeld worden. De brief is vrij algemeen gehouden, er worden b.v. geen 
ketterse groepen in genoemd, waartegen de gemeente te strijden heeft. Trouwens, in 
de laatste drie brieven is nergens meer sprake van de strijd tegen de Nicolaïeten enz. 
Ze zien allereerst op de direkte staat van de gemeente voor God. Van de gemeente te 
Sardes geldt, dat zij de naam heeft, dat zij leeft, maar dood is, vs. 1. Dat kan samen
hangen met het feit, dat Sardes een stad was, die teerde op vergane roem. Terwijl deze 
stad vroeger een schitterende koningsresidentie was, ging ze in de latere jaren hard 
achteruit. Het leven stond stil in Sardes, men leefde er zonder geestdrift, maar zag met 
minachting op anderen neer, zoals het in zulke plaatsen wel het geval is.
Christus bedoelt met het zeggen, dat deze gemeente „de naam” heeft, dat zij leeft, dat 
uiterlijk daar alles in orde is. Er waren geen ketters, waartegen gevochten moest worden. 
Het gemeenteleven was er blijkbaar uitstekend georganiseerd. Uiterlijk viel er op deze 
gemeente weinig aan te merken.

Let nu echter op met welke Zelfbenaming Christus Zich tot deze gemeente wendt! Hij 
noemt Zich hier degene, die de zeven Geesten heeft en de zeven sterren. Deze Zelf
benaming zet de gemeente van Sardes onder hoogspanning. Christus herinnert door 
deze Zelfbenaming aan de uitstorting van de Geest in de gemeente en aan zijn toezicht 
op de ambtsdragers. Hij wil daardoor deze gemeente uit haar „dood”-zijn opwekken. 
Het leven uit de belofte van zijn wederkomst was uit de gemeente geweken. De 
spanning was er uit. Zo ernstig is de situatie, dat Christus ze opwekt wakende te zijn 
en het overige te versterken, dat gevaar loopt te sterven, vs. 2. Er zijn er slechts en
kelen, die hun klederen niet bevlekt hebben. Dat wil zeggen: er zijn slechts enkelen, die 
niet een compromis met de stijl van de wereld hebben aangegaan. Alleen wie over
wint, zal zijn naam niet zien weggewist uit het boek des levens. Over deze uitdrukking 
is veel te doen geweest. De kanttekeningen verstaan er onder het register der ver
korenen. Zij zeggen bij deze tekst: „Dit wordt gezegd tot troost der gelovigen, die in 
twijfel zouden mogen komen over hun vehkiezing. Niet dat iemand, die waarlijk ge
schreven is in het boek des levens, daaruit kan gedaan worden, want het tegendeel 
blijkt uit Openb. 1 3 :8 , 1 7 :8 , 2 0 :1 5  en 21 :27; maar omdat enigen ten opzichte 
van de roeping en hun belijdenis daarin schijnen geschreven te zijn, die daarna metter
daad tonen, dat zij daarin niet zijn geschreven, gelijk Ps. 69 : 29 verklaard wordt, dat 
zij uitgedaan worden uit het boek des levens, en dat zij met de rechtvaardigen niet 
worden geschreven, waar het laatste het eerste verklaart.” Het is duidelijk, dat in deze 
verklaring spanning is tussen het concrete spreken der Schrift enerzijds en de dog
matische opvatting van het boek des levens als het register der verkorenen anderzijds. 
Wij zijn van oordeel, dat door deze uitdrukking beeldsprakig wordt gehandeld over 
hen, die deel hebben aan het heil des Heren, maar dan verbondsmatig, met de mogelijk
heid —  als dreiging des verbonds —  van uitgewist te worden.
Heel deze brief is een dringende waarschuwing van de verhoogde Christus niet te 
menen, dat een uiterlijk goed functionerend kerkelijk leven voldoende is voor God. 
H et komt op het hart aan en op het leven uit het geloof in de gekomen en weder
komende Christus.

B. D e brief aan Filadelfia. Van Filadelfia als stad is niet zo heel veel te zeggen. Wel 
dit: het was een stad, die in een aardbevingsgebied lag. De stad werd meermalen door 
aardbevingen met de grond gelijk gemaakt. De stad was dan ook dun bevolkt. De be
volking was er voor een deel na die ramnen weegetrokken. En zij, die overgebleven 
waren, waren economisch niet sterk. Het was een stad van „kleine boeren en kleine
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winkeliers” (Holwerda). En uit die maatschappelijke kringen werd de gemeente van 
Christus gerecruteerd.
Over deze gemeente spreekt de verhoogde Christus op zeer prijzende toon. Het was 
een kleine, maar zeer getrouwe gemeente. De Zelfbenaming van Christus is dan ook 
zeer bemoedigend. Hij noemt Zichzelf de Heilige en de Waarachtige. In die namen 
komt zijn Godheid uit. Hij staat achter de gemeente met zijn goddelijke bijstand. 
Prachtig is ook, dat Hij Zich noemt als degene, die de sleutel Davids heeft, die opent 
en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent, vs. 7. De symboliek is ontleend aan het 
Oude Testament, Jesaja 22 : 22. Daar wordt gesproken van het afzetten van Sebna, 
de hofmeester van de koning en het aanstellen in zijn plaats van Eljakim. Deze hof
meesters worden „sleuteldragers” genoemd. Waarschijnlijk moeten wij het ons zo voor
stellen, dat zij een houten sleutel als teken van hun waardigheid op hun schouders 
droegen. Als sleuteldragers van het hof beslisten zij over de entree tot de koning. Wie 
zii toelieten, kwam ter audiëntie, en wie door hen niet toegelaten werd, zag zich voor 
goed de pas tot de koning afgesneden. Christus gebruikt nu dit beeld, om te laten zien, 
dat Hij door God gevolmachtigd is toe te laten en af te snijden wat betreft de toegang 
tot het eeuwige leven in het koninkrijk des Vaders. Wie Hij toelaat, is toegelaten; wie Hij 
de pas afsnijdt, is voor goed de pas af gesneden. Hier ligt voor de gemeente van Filadelfia 
een sterke bemoediging. De wereld kan hen de pas afsnijden in het economische leven, 
de joden kunnen hen dwars zitten, als Christus voor hen opent, is er niemand, die sluit. 
Christus verklaart de gemeente te kennen: zij heeft kleine kracht, vs. 8. Dat zal be
tekenen, dat zij numeriek gering in aantal was en dat haar financiële kracht maar gering 
was. Maar Christus heeft haar een geopende deur geschonken. Dat wil zeggen: zij zal 
in staat zijn het evangelie onder de heidenen te blijven prediken, en zij zal er velen 
winnen voor Christus, zie voor deze uitdrukking 2 Cor. 2 :1 2 .
Zelfs uit de joodse synagoge zullen er komen en Christus gaan aanbidden, vs. 9. Christus 
geeft voorts aan deze gemeente een machtige belofte. Hij zal haar bewaren in de ure 
der verzoeking, die over de ganse aarde komen zal, vs. 10. Letterlijk staat er. Hij zal 
haar bewaren uit de ure der verzoeking. God zal deze gemeente overgeven aan de be
proeving door de satan. Deze zal van zijn kant haar verzoeken door de leugenprofetie 
der antichrist. Maar de gemeente zal in die beproeving staande gehouden worden door 
haar Heer.
Aan het slot bemoedigt Christus de gemeente door heerlijke beloften. Wie overwint, zal 
Hij maken tot een pilaar in het huis Gods. Een pilaar is belangrijk. Op haar steunt het 
dak van de tempel. En naar de gewoonte van die tijd werd er op pilaren geschreven. Nu, 
de inscriptie welke op deze pilaar geschreven wordt, is groots: de naam van Christus’ 
God, de naam van het nieuwe Jeruzalem en Christus’ eigen nieuwe naam. Daarmee 
bedoelt Christus zijn luister, die Hij als de Verhoogde van God ontvanet. De gemeente 
van Filadelfia zal dus tot een machtige steun worden van het Godsgebouw en met 
rijke zesen worden vervuld.
Deze brief laat ons zien, hoe zeer God de gemeente begenadigt, welke zich geheel aan 
Hem en aan de dienst van Christus geeft en zich radicaal inzet voor Hem. Men lette er 
op, dat zelfs Filadelfia en bij de daar ten toon gespreide geloofstrouw, de belofte nog 
conditioneel is. Houd dat gij hebt, zegt Christus en de uitdrukking, welke Hij hier 
gebruikt, wil zeggen: houd krachtig, stevig vast. Alleen zó zal niemand de krans der 
overwinning van het hoofd van deze gemeente kunnen wegnemen, vs. 11.

C. De brief aan Laodicea. Deze laatste van de zeven brieven is vol klemmende ernst. 
D at blijkt reeds dadelijk uit de aanhef. Christus noemt Zich hier Amen, de trouwe en 
waarachtige Getuige, het Begin der Schepping Gods. Dat zijn namen, waardoor de ge
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meente als onmiddellijk met haar Heer en Zijn tegenwoordigheid wordt geconfronteerd. 
Hij is de Getuige, die tegelijk de Amen, de Waarachtige is en het Begin der Schepping 
Gods. Alle dingen zijn immers door het Woord gemaakt en zonder hetzelve is geen ding 
gemaakt, dat gemaakt is, Joh. 1 : 3. De gemeente te Laodicea mag wel weten, wat zij 
doet, als zij haar leven voortzet, zoals het tot nu toe was.
Wat Christus tegen deze gemeente heeft, blijkt reeds dadelijk uit vs. 15 : Ik weet uw 
werken, dat gij noch koud zijn noch heet; och of gij koud waart of heet! Christus ver
bindt daar onmiddellijk een concrete bedreiging aan: zo dan omdat gij lauw zijt, en 
noch koud noch heet, Ik zal u uit mijn mond spuwen! Met „koud” bedoelt Christus 
hier de heidense levenssituatie, die immers geheel tegen Hem was en met „heet” bedoelt 
Hij het brandende hart der liefde voor Hem. Laodicea is geen van beide, het leeft van 
het compromis, het is niet heidens, maar het is ook niet radicaal gegrepen door Christus, 
het is afschuwelijk lauw. Dat zal wel samenhangen met de levenssituatie van deze ge
meente in die stad. Laodicea was een rijke stad, het levenspeil stond er economisch zeer 
hoog. Met name op drie punten was deze stad bekend: er was een bloeiend bankwezen, 
een krachtige textielindustrie en het was een medisch centrum. Men vervaardigde er 
beroemde ogenzalf. In vers 18 zinspeelt Christus fijntjes op deze drie punten: ze moeten 
goud kopen, beproefd komende uit het vuur. Het moet hen dus niet om het aardse 
goud te doen zijn, maar om de schatten van Christus. Witte klederen moeten ze kopen, 
opdat zij bekleed mogen worden. Het moet hen dus niet in de eerste plaats om het aardse 
gewaad en de aardse luxe gaan, maar om de gerechtigheid van Christus. En tenslotte: 
ogenzalf moeten ze kopen, opdat ze waarachtig mogen zien de dingen van het 
koninkrijk der hemelen. Zo geselt Christus deze gemeente, die lauw en stijlloos zich 
aanpaste aan de heidense levensstijl. Sardes was dood, maar daar waren er tenminste 
nog enkelen, die hun klederen niet bevlekt hadden. Laodicea is lauw, maar daar is dan 
ook niets goeds van te zeggen!
Prachtig is de wijze, waarop Christus tot bekering aandringt in vs. 20: Zie, Ik sta aan 
de deur en Ik klop. Mogelijk is dit een herinnering aan Hooglied 5 : 2 vlgg. We hebben 
deze uitdrukking breder te nemen dan als het kloppen op de poort van ons hart. Christus 
bedoelt er mee, dat Hij aan de deur van de wereld staat. Hij is komende en dat moét de 
gemeente van Laodicea uit haar lauwheid wakker maken! En al is er dan in Laodicea 
niets te prijzen, ook hier is de mogelijkheid tot bekering niet uitgesloten. Christus geeft 
ook hier een rijke belofte voor ieder, die zich van deze lauwheid losscheurt en zich 
bekeert. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik 
overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in Zijn troon, vrs. 21. Avondmaal 
houden met Christus en zitten in zijn troon, dat zijn de machtige perspectieven, welke 
Christus hier ontsluit voor hen, die zich van de lauwheid losrukken en zich radicaal 
geven aan Hem!
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Openbaring 4

GODS TROON BEHEERST DE WERELDHISTORIE

1. Indeling:

Vs. 1: Johannes ziet door een geopende deur in de hemel.
Vs. 2— 3: Hij ziet een troon.
Vs. 4: Om deze troon 24 ouderlingen.
Vs. 5: Uit de troon komen voort bliksemen, donderslagen en stemmen.
Vs. 6: Vóór de troon staan 7 lampen en is een glazen zee.

Midden voor en rond de troon staan vier dieren.
Vs. 7— 9: Beschrijving van deze dieren en van hun aanbidding van Hem, die op de

troon zit.
Vs. 10— 11: De aanbidding door de 24 ouderlingen.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: Na dezen d.w.z. in verband met, naar aanleiding van het voorgaande.
Vs. 2: In vervoering des geestes: Johannes krijgt een visioen, ziet dingen, die anders

met het natuurlijk oog niet gezien worden.
Vs. 3: Diamant: diamant, die de lichtstralen, die op hem geworpen worden duizend

voudig weerkaatst: Sardius: steen met kleur, die het dichtst bij de kleur van de 
menselijke huid komt. Smaragd: groen. De regenboog herinnert aan het teken 
van Gods trouw, dat Hij na de zondvloed aan Noach gaf, dat Hij de aarde 
niet meer door een zondvloed verdelgen zou.

Vs. 4: De 24 oudsten: wij zijn van oordeel, dat deze niet zijn te beschouwen als een
raad van engelen, zoals Ringnalda wil. Wanneer Johannes engelen ziet in de 
Openbaring worden deze steeds als zodanig aangewezen. Deze 24 ouderlingen 
achten wij met Greijdanus de representanten van de ganse kerk (12 van het 
oude en 12 van het nieuwe verbond). Zij heersen samen met Hem, Die op de 
troon zit.

Vs. 5: Van de troon gaan uit bliksemen enz. Bedoeld zullen zijn gerichtswerkingen,
cf. Ps. 29. Ps. 97 : 3, 4. De zeven lampen voor de troon zijn de zeven Geesten 
Gods. Het beeld van lamp is genomen van de kandelaar uit het oud-testamen- 
tische heiligdom.

Vs. 6: De glazen zee: volgens de Kanttekenaren en Greijdanus het bloed van Christus,
dat reinigt van ongerechtigheid. Volgens Ringnalda beeld van de toorn Gods, 
verg. 13 : 1. Wij vinden het moeilijk hier te beslissen. De vier dieren: de 
cherubim of troongeesten Gods, die tegelijk de ganse schepping representeren: 
de leeuw (wilde dieren), het rund (de tamme dieren), de mens, de arend (voge
lenwereld).

Vs. 8: De vier dieren worden beschreven met trekken ontleend aan Jesaja 6, dus van
de serafim.

Vs. 10: De ouderlingen werpen hun kronen voor God neer en geven daardoor aan,
dat God alleen waard is om te heersen.

3. Overzicht van de inhoud.

Dit hoofdstuk is de opening van de eigenlijke Openbaring. Johannes ziet, hoe Hij, die
op de troon zit de wereldhistorie beheerst. Alles want nu verder aan hem getoond zal
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worden is de uitwerking van dit troongezicht. Verschillende motieven van de oud
testamentische Godsopenbaring spelen in dit hoofdstuk een rol. God heeft Zich ook 
hierin aangesloten bij de gedachteninhoud van Johannes in het geven van zijn open
baring en tegelijk die gedachteninhoud verrijkt en hoger opgevoerd. In het troongezicht 
heeft God Zich aangesloten bij Daniël 7, in de tekening van Zichzelf (de Oude van dagen) 
en bij Ezechiël 1, 10 en Jesaja 6 in de tekening van de vier dieren. Men leze deze hoofd
stukken dan ook na.
De Here laat Johannes hier zien, dat zijn troon de wereldhistorie beheerst tot aan de 
wederkomst van Jezus Christus toe. En tegelijk openbaart Hij, dat Hij vanuit de troon 
de wereld richten gaat, vs. 5. Maar ook wordt Johannes getoond, dat het wereldgericht, 
dat vanuit de troon voltrokken wordt over de aarde, beheerst wordt door de trouw van 
God aan het verbond, dat Hij met de schepping gemaakt heeft na de zondvloed. God 
heeft beloofd, dat Hij de wereld niet meer catastrophaal op eenmaal door water zal ver
delgen en die trouwbelofte beheerst zijn methode van werken in het uitvoeren van het 
wereldgericht. Daarom ziet Johannes ook achter de troon de regenboog, het teken van 
het natuurverbond. Dit natuurverbond is wezenlijk één met het genadeverbond. Het 
handhaaft de werkvloer, waarop de Here de kerkvloer leggen gaat. Daarom hier deze 
regenboog rond Gods troon.
Bovendien blijkt nu, dat God in de uitwerking van zijn gerichten, die in de volgende 
hoofdstukken getoond zal worden, handelt in overeenstemming met dat natuurverbond. 
Geen enkele van al die gerichten, die aan de wederkomst van Christus voorafgaan, is 
catastrophaal. Telkens blijft er plaats voor een nieuw gericht. Er gaan immers van de 
troon uit bliksemen en donderslagen en stemmen. Er komt een reeks van gerichten. 
Straks blijkt dat wel uit de verschillende bazuinen, die geblazen worden en de donder
slagen, die telkens weer een nieuw gericht inluiden. Wel is er een toeneming in de 
gerichten, totdat het laatste definitieve eindgericht komt. De Openbaring zet deze ge
richten nu in verband met het werk van de Heilige Geest (vs. 5b). Op de Pinksterdag 
bleek, dat de Geest werkte door bloed en vuur en rookdamp. De Heilige Geest werkt 
niet alleen zegenend, m aar ook richtend, schiftend.
Nadat aan Johannes aldus getoond is, dat de troon Gods de wereldhistorie beheerst, ziet 
en hoort hij de lofzegging, welke God op de troon ontvangt van kerk en schepping. 
Schepping en herschepping, beide zijn als het ware om de troon Gods gegroepeerd. De 
schepping wordt gerepresenteerd door de vier dieren, die tezamen de ganse schepping 
vertegenwoordigen, de herschepping door de vierentwintig ouderlingen (12 van het oude 
en 12 van het nieuwe verbond). Tezamen brengen schepping en herschepping God lof 
voor zijn ene machtige grote werk, waardoor Hij eerst de wereld schiep en daarna in de 
weg van de gerichten herschiep tot de glorie van het nieuwe Jeruzalem. En de kerk 
erkent daarin Gods vriie souvereine eenade. De ouderlineen weroen hun kronen voor 
de troon neer. Alleen God is waard de kroon te dragen, als symbool van de souvereine 
heerschappij, welke alleen Hem, de God van schepping en herschepping, toekomt.
Zo is in dit hoofdstuk de basis gelegd voor wat verder aan Johannes getoond zal worden 
en is het programma van Gods grote werken, welke leiden tot de consummatie der 
wereld, aan Johannes getoond.
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Openbaring 5

HET LAM OPENT HET MET ZEVEN ZEGELEN VERZEGELDE BOEK
1. Indeling:
Vs. 1: Johannes ziet in de rechterhand van Hem, Die op de troon zit een boek,

dat verzegeld is.
Vs. 2—  4: Niemand blijkt bevoegd om dat boek te openen.
Vs. 5: De Leeuw uit Juda’s stam, de Wortel Davids is alleen bevoegd dat boek

te openen.
Vs. 6—  7: Johannes ziet tussen de vier dieren en de vier oudsten het Lam, dat het 

boek ontvangt.
Vs. 8—-14: De aanbidding van het Lam.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: Het boek is beschreven van binnen en van builen, eigenlijk van achteren. Dat 
wil zeggen: het materiaal is zo omvangrijk, dat het boek aan alle zijden be
schreven moest worden. Het is voorts verzegeld met zeven zegelen. Het boek
van Gods raadsbesluiten wordt hier voorgesteld onder het beeld van een ver
zegeld testament.

Vs. 2: Waardig: d.w.z. bevoegd.
Vs. 5: Christus wordt hier genoemd de Leeuw uit Juda’s stam, en de Wortel Davids. 

Twee beelden ontleend aan de oud-testamentische profetie. Het eerste aan 
Jacobs profetie op zijn sterfbed over Juda, Gen. 49 : 9. De tweede aan Jesaja’s 
Messiaanse profetieën in Jes. 11 : 1 en 10. Christus is de Wortel Davids, d .w i. 
uit Hem komt David op, feitelijk is David en zijn huis een spruit aan de Wortel 
Christus. Uit Hem is Davids geslacht opgekomen. Men werke deze beide pro
fetieën uit en late zien, hoe aldus de Schrift zelf de Messiaanse lijn doortrekt 
uit het Oude Testament naar Christus. Hij heeft de Schriften vervuld.

Vs. 6: Het Lam staat in het midden van de troon, d.w.z. het is centraal in de troon 
en daardoor in de wereldhistorie.
Het is staande als geslacht: als geslacht d.w.z. het is geslacht en blijft de tekenen 
daarvan dragen tot in alle eeuwigheid. Maar het is na die slachting verhoogd. 
Het is staande als geslacht. Het heeft zeven hoornen, beeld van krachten en 
zeven ogen, d.w.z. het beschikt nu over de Geest Gods. Vergelijk Zach. 4 : 10. 

Vs. 8: Gouden fiolen: fiolen zijn schalen. In N.V. wordt alleen van schalen gesproken.

3. Overzicht van de inhoud:

De hoofdstukken 4 en 5 horen bij elkander. Zij vormen als het ware de ouverture 
van de Openbaring en geven het eerste diorama in de wereldhistorie. Zij doen ons de 
wereldhistorie zien onder het aspect van de regering van de wereld door Jezus Christus. 
In het vierde hoofdstuk zagen wij de troon van God, van waaruit de bliksemen en 
donderslagen en stemmen uitgingen, d.w.z. de gerichtswerkingen Gods, waardoor de 
wereldhistorie beheerst wordt. Nu wordt ons getoond, dat in de troon het lam staat 
en dat Hij de wereldhistorie beheerst en Gods raadsbesluiten over die wereldhistorie 
executeert.
We wijzen er hier reeds op, dat Christus ons in de Openbaring n i e t  laat zien de 
chronologische volgorde van de gebeurtenissen in de wereldhistorie. Wie uit de in 
de Openbaring getoonde visioenen een bepaalde volgorde van gebeurtenissen in de 
wereldgeschiedenis tracht te construeren, loopt vast. Heel dit boek laat ons de ge-
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schiedenis van Christus’ hemelvaart tot aan de jongste dag zien onder telkens andere 
aspecten. Maar het boek is niet bedoeld als een catalogus van elkaar achtereenvolgens 
opvolgende gebeurtenissen.
Hoofdstuk 5 laat ons nu voorts zien, hoe Christus de Coöperator, de grote Medewerker 
Gods is in de executie van Gods raadsbesluiten, wel te verstaan Christus als de Midde
laar Gods en der mensen.
Johannes ziet immers in de rechterhand Desgenen, die op de troon zit een boek 
beschreven van binnen en van achteren, vergezeld met zeven zegelen. Mat dat boek 
worden bedoeld de raadsbesluiten Gods. En het materiaal van die besluiten is zo 
omvangrijk, dat het boek van binnen en van achteren beschreven is. En de vraag wordt 
nu gesteld, wie waardig, d.w.z. rechtsbevoegd is die zegelen open te breken? Daarmede 
wordt uiteraard bedoeld: wie bevoegd is als Gods grote Medewerker op te treden in de 
ten uitvoerlegging van zijn besluiten.
Een belangrijk moment is daarom, dat Johannes weent als hij ziet, dat niemand, noch 
in de hemel noch op de aarde bevoegd is. Hier grijpt de Openbaring terug op Jesaja 8. 
Daar wordt Jesaja immers gezegd: verzegel de wetsrol onder mijn leerlingen, sluit haar 
toe. Dat wil zeggen: Achaz en diens huis, het diepgevallen huis van David, was niet 
waardig op te treden als Gods vriend en medewerker in Gods werken. Dat belangrijke 
moment uit Jesaja’s worsteling met Achaz komt hier terug, maar nu komt in het geding 
Davids grote Zoon en Heer, de verhoogde Christus. Niemand in hemel en op aarde, 
engelen, gezalïgden noch mensen, vrienden, noch vijanden Gods, zijn immers bevoegd 
om op te treden als Gods Coöperatoren in de executie van Gods Raad. Zij zijn noch 
bevoegd om het boek in te zien, noch om het te openen.
M aar dan zegt één van de ouderlingen dat de Leeuw uit Juda’s stam, de Wortel Davids 
daartoe bevoegd is.

Christus Zelf trekt in de Openbaring de Christologisch-Messiaanse lijn door van Oud- 
Testament naar Nieuw-Testament Hij zet Zelf het bestek uit van de openbarings- 
historie en Hij verbindt hier Jacobs en Jesaja’s profetie in zijn Zelfopenbaring aan
gaande Zichzelf. Jacob had stervend van Juda gesproken als een leeuwenwelp en als 
een oude leeuw. Daarin had Jacob de kracht van de komende Messias getekend, 
immers uit Juda zou de Silo voortkomen, aan wie de volkeren gehoorzaam zullen zijn. 
En Jesaja had van de komende Messias gesproken als de Wortel Isaï, waaruit een 
rijsje zou voortkomen. M aar Christus verandert hier het beeld: Hij is Zelf de Wortel 
Davids en David is de spruit, die uit deze Wortel is voortgekomen.
Schoon is de combinatie, welke Christus in zijn Zelfbenoeming hier voorts tot stand 
brengt tussen Hem als de Leeuw en het Lam, want even later spreekt Hij van Zichzelf 
als het Lam, dat midden in de troon staat, centraal in de hemel. De Schrift spreekt van 
Christus meermalen onder het beeld van het Lam. Men zie Jes. 53 : 7; Joh. 1 : 29 en 
36; 1 Cor. 5 : 7; 1 Petr. 1 : 18, 19 en nu weer hier. Het Lam is het beeld van Christus 
als de Borg, die voor ons is geslacht en zijn bloed voor ons heeft gegeven. Christus Zelf 
combineert hier dus het spreken van de Schrift over Hem als de Leeuw en als het 
Lam, de beelden van zijn verhoging en zijn vernedering. Hij kon Leeuw worden, omdat 
Hij eerst Lam is geweest, ja als Lam Leeuw worden, omdat Hij eerst Lam is geweest, 
ja als Lam heeft Hij met leeuwenkracht zijn volk verlost. We kunnen die beide beelden 
eigenlijk niet scheiden, samen laten zij ons de Christus zien in zijn volkomen Midde
laarschap. Schoon zegt Kuyper, aangehaald bij Greijdanus: „Die Leeuw, die zelf het 
Lam worden wilde, ziedaar de voltooide offerande. M aar in dat geslacht Lam de Leeuw 
glorierijk oplevend, ziedaar de triomf, de zegepraal, de heerlijkheid, de heerlijkheid der 
overwinning.”
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Men lette er ook op, dat Johannes het Lam ziet staande als geslacht. Dat is de radicale 
afwijzing van Rome’s misofferleer. Het Lam is geslacht (voltooid tegenwoordige tijd), 
en het staat nu, beeld van het de slachting te boven gekomen zijn. Maar het blijft de 
tekenen van zijn slachting dragen tot in alle eeuwigheid. Er is dus geen sprake van een 
telkens opnieuw geslacht worden van de Christus, zoals het misoffer wil.
Dit Lam nu is bevoegd de zegelen open te breken en het boek te lezen. Hij is dus 
rechtsbevoegd om niet alleen kennis te nemen van de inhoud van Gods raadsbesluiten, 
maar om die besluiten ook mede ten uitvoer te leggen, te executeren. Hij gaat dat nu 
doen. Zo komt heel de wereldhistorie sinds Hemelvaart in Christologisch licht te staan. 
Ze is de afwikkeling van de grote strijd tussen Christus en Satan in Gen. 3 : 1 5  gepro
clameerd. Er is in feite geen profane wereldhistorie. De politieke en sociale ont
wikkeling der dingen wordt door Christus beheerst als de Leeuw uit Juda’s stam en 
de Wortel Davids.
Dan tekent Johannes tenslotte de drievoudige aanbidding, welke het Lam ontvangt, 
van de dieren en oudsten, van de engelen en van alle schepselen. Het Lam, dat geslacht 
is en dat Leeuw geworden is, is waard de lof en de aanbidding te ontvangen van alle 
schepselen. Hij gaat nu executeren de raadsbesluiten van de Despoot der wereld. Let 
erop, hoe ook in die aanbidding het forensisch element de volle nadruk heeft. Gij zijt 
waardig dat boek te nemen en zijne zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt 
ons Gode gekocht met uw bloed uit alJe geslacht en tong en natie, vs 9. Het oecu
menisch karakter der kerk komt hier schoon uit, gefundeerd in het bloed van Christus. 
Nu kan Johannes verder gaan en aan de kerk laten zien wat nu de inhoud van de 
raadsbesluiten is, zoals die aan het licht treedt na de opening van elk zegel.

Openbaring 6
OPENING VAN DE EERSTE ZES ZEGELS

1. Indeling:

Vs. 1—  8: Opening van de eerste vier zegels.
Vs. 9— 11: Opening van het viifde zegel.
Vs. 12— 17: Opening van het zesde zegel.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 2: Een wir paard: wit is de kleur van de heerliikheid Gods. van de absolute over
winning. Wit komt in het N.T. altiid voor als de eschatologische-apocalvDti^che 
kleur. Vgl. ook de witte kleden der gezaligden. Zij hebben deel aan de doxa, 
de glorie van Jahweh. De ruiter op het witte paard is óf het Evangelie óf
Christus Zelf. De meeste gereformeerde exegeten kiezen voor de eerste be
tekenis. Zii zijn van mening, dat het moeiliik Christus Zelf kan zijn. omdat Hij 
ook de Openaar is van de zeven zegels en Hij dus moeilijk tegelijk Degene kan 
ziin, die het zegel opent en de inhoud er van is.
Afwijkend B Holwerda in Reformatie, jaargang 1938/1939, pag. 402, die de 
witte ruiter wil zien als het beeld van de oorlog. O.i. onjuist en verwarrend met 
het oog op vs. 3, 4.

Vs. 4: ruiter op rossig paard (N.V.). Beeld van oorlog en bloed vergieten.
Vs. 5: ruiter op zwart paard. Beeld van honger. Weegschaal: beeld van distributie in

hongerperiode.
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Vs. 6: een maatje tarwe: genoeg voor één persoon per dag. Gerst: paardenvoer. Een
penning (schelling, N.V.) dagloon van een arbeider. Olie en wijn: luxe artikelen. 

Vs. 7: ruiter op vaal paard. Vaal is de kleur van de dood.
Vs. 9: zielen onder het altaar. In het bloed is naar bijbelse voorstelling de ziel van

dier en mens. Zielen onder het altaar: Johannes ziet dus bloed van heiligen, 
dat vergoten is.

3. Overzicht van de inhoud:
A . De verzen 1—8.

In het vorige hoofdstuk zagen we, dat het Lam als Gods Medewerker gerechtigd was 
de zegelen van het boek van Gods raadsbesluiten te openen. Dat betekende, dat Hij 
Medewerker was in het uitvoeren van de raadsbesluiten Gods. Nu worden onder de 
beelden van de verbreking van een zestal zegelen getoond, op welke wijze die raads
besluiten ten uitvoer worden gelegd. We attenderen nu allereerst op de schone inner
lijke samenhang van het boek der Openbaring. In dit hoofdstuk worden zes zegelen 
geopend, het zevende en laatste dus nog niet. Het reikt dus tot aan de jongste dag, 
m aar beschrijft het eindgericht nog met. Dat komt straks als de consummatie van de 
voorafgaande gerichten. Hoofdstuk 7, dat hierna volgt, geeft een intermezzo. Maar 
ook als in hoofdstuk 8 het zevende zegel geopend wordt, komen nog achtereenvolgens 
de zeven bazuinen en de zeven fiolen. Gods gerichten worden schokmatig en systema
tisch voltrokken, ze verscherpen zich ook steeds meer, totdat ze aan het slot van het 
boek hun hoogtepunt bereiken. Dat blijkt ook uit de omvang van de mensen, die 
worden getroffen. Eerst een vierde deel (dit hoofdstuk), dan een derde deel (8 : 7— 12; 
9, 15 en 18), tenslotte bij de zeven fiolen het geheel. Er zit voortgaande verscherping 
in de crisis, welke over de aarde komt. Greijdanus: „Het zesde zegel brengt tot voor 
de gerichtsdag. Het zevende zegel heeft dan te brengen de eigenlijke erfenis, die door 
Gods vrijmachtig genadebestel aan Zijne gelovigen eeuwiglijk werd toegezegd, met de 
onderwerping aller vijanden”.
De eerste vier zegelen horen kennelijk bij elkaar. Telkens treedt een der dieren voor 
de troon van God en stuift een ruiter het wereldtoneel binnen. Openbaring grijpt hier 
terug op Zacharia 1 en 6, waar het beeld van de ruiters reeds voorkomt, alleen in de 
omgekeerde volgorde van de Openbaring; het witte paard komt bij Zacharia achteraan. 
Het verdient aanbeveling deze hoofdstukken hierbij te bestuderen.
De colonne der vier ruiters wordt geopend door de ruiter op het witte paard. Hij 
overwint en ook voor de toekomst is hem de overwinning toegezegd. E r is verschil 
van mening, wie deze ruiter is. Met Greijdanus en Schilder zijn wij van mening, dat 
het de overwinnende gang van het Evangelie is. Zie echter boven bij exegetische bij
zonderheden.
We krijgen dan een schoon perspectief. „Deze ter „overwinning” geleide mars-colonne 
van Gods executieve, daarom consummatie-brengende, schiftings- en verdervingsmacht 
komt dus „van boven”. Het is de pentecostale uitgang van het Evangelie, openingsactie, 
van het „duizendjarig Rijk” (Schilder).
Deze gezichten nemen dus hun uitgangspunt in de Pinksterdag. Toen is de triumferende 
gang van het Evangelie over de wereld begonnen. En sindsdien gaat ze on-onderbroken 
voort, totdat Gods duizendjarig riik geëindigd is op de dag van Christus’ Wederkomst. 
Johannes ziet nu, hoe achter het Evangelie aan de gerichten Gods zich baan breken in 
de wereld. De ruiters komen van boven. Ze worden door het Lam gedirigeerd en 
gericht ter consummatie van de wereldhistorie. Achtereenvolgens ziet Johannes de ge
richten van de oorlog, de honger en de massa-dood. Greijdanus zegt van de oorlog:
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„Van de kant der afvallige mensheid worden zij ondernomen om er in groten getale 
door uitroeien op gruwelijke wijze kwaad mee te doen, maar God bedoelt en leidt 
ze tot bevordering van de zege Zijns Evangelies, ter eeuwige behoudenis van wie die 
heilboodschap in Zijne vreze leren geloven”. Voornamelijk zijn de oorlogen er zegt hij: 
„om door de ganse mensheid een weg voor ’s Heren Evangelie te banen, en onder de 
volkeren daarvoor plaatse te bereiden.”
De verschijning van de ruiter op het zwarte paard is indrukwekkend. Aan de ene kant 
brengt hij zwarte honger. Een maatje tarwe wordt verkocht voor een penning. Dat wil 
zeggen: wat iemand op één dag verdient met hard werken is precies genoeg om één 
mens ervan te doen leven. (Zie boven). Wie dus een gezin heeft, kan dat niet in het 
leven houden. Verder kan men voor het dagloon wat paardenvoer krijgen. En daar
tegenover staat de schandelijke luxe van sommigen: olie en wijn. Tegen het einde der 
wereld zullen hongersnoden de aarde teisteren, maar anderen leven in grote weelde. 
Men denke aan het eschatologische beeld van Beltsazars feest bij de ondergang van 
Babel. En tenslotte loopt het alles uit op massaondergang en moordpartijen van velen. 
Al de gerichten, die de aarde in de loop der historie teisteren, worden hier onder 
een bepaald aspect beschreven. Ze komen achter het aggressief aanvallende Evangelie 
aan. Het Evangelie brengt de antithese in de wereld en roept de oorlogen en rampen 
op. De droom van een eeuwige wereldvrede en van de welvaartstaat wordt hier wel 
wreed verstoord. De wereld zal zich niet ontwikkelen door voortgaande evolutie tot 
een paradijs, maar zal ondergaan in steeds groter wordende crises. De historie heeft 
hier tot heden toe de Schrift wel kras bevestigd, ondanks de theorieën van evolutionisme 
en marxisme. Voor de gelovigen zijn deze gerichten uiteraard geen strafbediening, want 
de straf is voor hen door het Lam gedragen, maar kastijdende, beproevende handelingen 
Gods, waardoor Hij ook in de kerk de grote schifting aan het licht brengt.

B. De opening van het vijfde zegel.

Na de opening van het vierde zegel, wisselt het toneel. D e eerste vier zegels gaven 
ruiters te zien, die van boven naar beneden kwamen en zich dus tot de aarde richtten, 
de opening van het vijfde zegel verplaatst ons naar de hemel en is een intermezzo. De 
verhoogde Christus toont Johannes nu de hemelse achtergrond van de wereldhistorie. 
Johannes ziet de zielen onder het altaar, die hun hemels wraakgebed opzenden tot 
God. Het zijn de zielen van hen, die geslacht zijn vanwege het getuigenis van Christus. 
„Op aarde” zegt Greijdanus, „waren zij de liidzaamsten. Ze werden geslacht en lieten 
zich slachten. M aar hun hart gloeit van heilige liefde, die de ere des Heren niet ge
krenkt kan zien, en die daarom nu in hen dorst naar deze volle verheerliiking door 
de strenge wreking van alle onrecht” . Zij worstelen dus om de komst van het laatste 
gericht, opdat alle onrecht op aarde gewroken wordt. Ieder mens is een rechtspersoon 
bij God. En vanaf Abel roeot het bloed, dat op aarde vergoten is, om wraak. God 
vergeet dat bloed niet. Vergeliik Job’s bede: O, aarde bedek miin bloed niet, God ver
geet dat bloed ook niet: zij worden bekleed met witte klederen, beeld van de rechtvaar- 
digmaking en het deel hebben aan Gods overwinning. Wel krijgen zij nog geen kroon. 
Zij moeten nog wachten op de volle verheerlijking, totdat hun getal vol is geworden.

C. De opening van het zesde zegel.

Tenslotte ziet Johannes nog de ooening van het zesde zegel. Dit gaat genaard met 
wereldschokkende catastrophes. De zon verduistert, de maan wordt als bloed, de 
sterren vallen op de aarde, hemel en aarde bewegen. Het zijn de indrukwekkende natuur-
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verschijnselen, die vlak vóór de jongste dag zullen optreden, de effecten van de opening 
van het zesde en van het zevende zegel vloeien a.h.w. in elkander. Greijdanus doet een 
poging deze verschijnselen natuurwetenschappelijk te verklaren. „Hier wordt de be
weging trager, ginds de aantrekking onwederstandelijker, zon, maan en sterren wijken 
uit hun stand, zij naderen tot elkaar, het evenwicht raakt verloren, er ontstaan bot
singen en andere verbrandingen, rookwolken verduisteren den hemel, donkerende 
dreuningen en knetteringen worden gehoord, licht na licht wordt van de hemel uit
gedoofd, een rosse vuurgloed straalt van boven, en zo nadert het tijdstip van den 
algehelen en finalen (het einde brengenden) wereldbrand, van welke Petrus spreekt” . . . .  
maar wij zijn van mening, dat dit te ver gaat. Hoe dat alles in feite geschieden zal en 
mogelijk zal zijn, zullen wij maar niet moeten trachten te verklaren. Genoeg is, dat deze 
catastrophes aan de komende wereldbrand voorafgaan. En dat voorts uit de verzen 
15 en volgende blijkt, dat, wanneer deze catastrophes komen, het leven op aarde nog 
in volle gang is en er nog steeds de felle tegenstellingen van rijkdom en armoede, van 
slaven en vrijen zijn. En allen, die zich dan niet in Christus geborgen weten, beven 
voor de komende toomopenbaring van de levende God.

Openbaring 7
DE LANGZAME HAAST DES HEREN

1. Indeling:

Vs. 1—  3: Uitstel van het eindgericht, totdat de dienstknechten Gods verzegeld zijn.
Vs. 4—  8: Verzegeling van de 144.000.
Vs. 9— 17: De grote schare, die niemand tellen kan.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: Onder de vier winden worden hier verstaan de verdervende machten van het
gericht, welke God naar de aarde zendt om zijn oordeel aan de aarde te
voltrekken.

Vs. 2-8: De verzegeling der 144.000. De grote moeilijkheid is hier, wat onder die 
144.000 te verstaan zij. E r zijn onder de uitleggers in hoofdzaak twee rich
tingen. De ene wil onder de 144.000 verstaan hebben een profetische aan
duiding van de ganse kerk, zo uit de nieuwere exegeten, b.v. Ringnalda en 
de Moor. Dan omvatten de 144.000 dezelfden als de grote schare uit vs. 9, 
alleen van een andere gezichtshoek gezien. De andere richting, waaronder 
Greijdanus en ook reeds de Kanttekenaren verstaan daaronder een bijzonder 
deel van de uitverkorenen, de stoottroepen der kerk (De Graaf), zij, die het 
bijzonder moeilijk hebben gehad en aan het front hebben gestaan. De Kant
tekenaren zeggen: „Het Israël Gods, uit Joden en heidenen bijeengevoegd, 
die gedurende den tijd van de heerschappij van den antichrist door den Heere 
zijn vergaderd.” Een zeer oude opvatting is, dat eronder te verstaan zijn de 
verkorenen uit de Joden. Deze exegese wordt reeds door de Kanttekenaren 
verworpen. Voor beide opvattingen zijn argumenten aan te voeren. Toch is 
wel duidelijk, dat Johannes beide groepen onderscheidt. Zie ook 14 : 4. 
Wij zijn van mening, dat onder de grote schare die niemand tellen kan, 
verstaan moet worden de kerk, zoals ze straks voltooid in haar volle betal, zal 
staan voor de troon van God. Het is echter duidelijk, dat de 144.000 nog op
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aarde zijn, wanneer de engel hen verzegelt. We zullen daaronder derhalve te 
verstaan nebben de kerk, zoals ze somujds in grote moeite en veraruKlingen 
komt vanwege de oordelen, welke God over de ganse kosmos zendt Um 
daarbij met de Kanttekenaren speciaal te denken aan de tijd van de ver
drukking door de antichrist, lijkt ons niet noodzakelijk. Evenmin om deze 
144.UUU speciaal te beperken tot een keurkorps uit de kerk. We zouden bij 
de 144.00U kunnen denken aan de kerk op aarde, vooral in tijden van gericht, 
en bij de grote scnare aan de kerk in de hemel, na de voleinding aller dingen. 

Vs. 3: Verzegelen: hieronder wordt verstaan, dat zij beschermd worden tegen
wezenlijke ondergang en werkelijk nadeel”. (Greijdanus). Zij kunnen ten
gevolge van dit verzegeld zijn niet „beschadigd” worden. Dat wil zeggen, dat 
zij dientengevolge met vernietigd worden onder de „goddelijke gencntsdaden 
met kosmijjcne actie-radius”. (bcnilder).

Vs. 4: Honderdvierenveertigduizend: symbolisch getal, samengesteld uit 1000, het
getal der volkomendneid, en 3 (getal van Uod) en 4 (getal van de wereld). 
Het getal 144.UUU geeft een gesioten geneel aan. Het is het totaal van de 
kerk-temidden-van-het-oordeel. Het is een volkomen harmonie, die totaliteit. 
Tegelijk is er ook variatie. Uit iedere stam worden er 12.UUU verzegeld.

Vs. 4.: Vit alle stammen der kinderen Israëls. Hier natuurlijk te nemen ais net ware,
het geestelijke Israël Gods. Bij de opsomming der stammen valt op te merken, 
dat de stam Dan is weggelaten en dat in de plaats van Etraim  Jozef staa t 
Geen wonder: Dan was een stam, die meermalen aan goddeloosheid en 
eigenwillige godsdienst toegaf. Men leze Kicnteren 18 en 1 Komngen 12. 
Zie ook Jacobs protetie in Genesis 49 : 16, 17.
Efraïm veroorzaakte de scheuring des rijks en wordt daarom ook weggelaten. 
Juda staat voorop, uit hem kwam de Messias voort. Overigens bonte af
wisseling en opsomming van de namen zonder vaste volgorde. Deze ordeloze
opsomming der namen geeft te kennen „dat alle vieselijke en wereldlijke
bevoorrecnting en uitnemendheid hare waarde heeft verloren” (Greijdanus). 

Vs. 9: t e n  grote scnare die niemand tellen kan, te weten de kerk, die nu tot het
volle getal vergaderd is en eeuwig voor de troon van God staat.

Vs. 9: M et witte gewaden, te kennen gevende de volmaakte gerechtigneid der ge-
zaligden, van hun zonden wit gewassen in het bloed van net Lam.

Vs. 14: Die uit de grote verdrukking komen, niet te nemen van een speciale ver
drukking tegen het einde, maar „de H. Schrift beschouwt dit geneie leven, 
en deze ganse aarde, tijdelijke bedeling, als een tijdperk van ellende, ver
volging, benauwing, en gevaar voor gelovige, en gemeente.” (Greijdanus).

3. Overzicht van de inhoud:

Eén van de eerste feiten, die in dit zevende hoofdstuk naar voren springen is wel,, 
dat de opening van het zevende zegel uitgesteld wordt. In  het vorige hoofdstuk werd
zegel na zegel door het Lam verbroken, tot zesmaal toe. En ge zoudt nu verwachten,
dat thans het laatste en beslissende zegel geopend w ordt Maar hier hebt ge één van 
de verrassende momenten van dit boeiende en grootse boek. De opening van het ze
vende zegel wordt uitgesteld, er komt eerst een intermezzo, te weten van de ver
zegeling der 144.000 en van de grote schare, die niemand kon tellen. Door heel de 
Openbaring loopt een vaste lijn, m aar die vaste lijn wordt telkens onderbroken, zo ook 
hier weer. En we stuiten hier op één van de grote momenten uit het handelen Gods 
met deze wereld, een moment, dat iemand eens zo heeft getypeerd: de langzame haast 
des Heren. Dat wil dit zeggen: God werkt met haast. Van haast is heel dit machtige 
boek vol. Christus komt met haast en haastig drijft God alle dingen naar het einde. 
M aar het is geen nerveuze, jachtige haast. Het is niet de haast van iemand, die anders zijn 
doel niet kan bereiken en die daarom voortjacht. Maar het is een beheerste haast. H et
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is de haast van de Almachtige Koning der wereld, die geen ogenblik niet zeker van zijn 
zaak is, maar die alle componenten der wereldhistorie in handen heeft en zo onafge
broken haastig en toch beheerst voortwerkt naar het einde. Het is die beheerste lang
zame haast, die de volle maat van de openbaring van zijn gerichten niet aanstonds doet 
komen, maar die langzaam maar zeker de zwaarte van de gerichten opvoert, totdat Hij 
de laatste grote toom-uitgieting over de wereld brengen zal op de jongste dag. Het is 
diezelfde beheerste haast, die Hem ook niet de volle maat van zijn genade doet open
baren vóórdat Hij op de jongste dag de wereld zal hebben gezuiverd.
En daarom permitteert Christus Zich in dit negende hoofdstuk rustig te wachten met 
de openbaring van het zevende zegel en Johannes te tonen, dat er nog andere dingen 
geschieden moeten vóór het zevende zegel opengaat. Eerst moeten de 144.000 ver
zegeld worden en eerst moet Johannes zien hoe boven een schare is, die niemand tellen 
kan. M.a.w. hoe vervaarlijk de gerichten ook zijn mogen, die de opening van de 
eerste zes zegelen reeds over de aarde ontketend hebben, zij zijn niet in staat Gods 
kerk wezenlijk te schaden. De kerk blijft vergaderd dwars door de orkaan der ge
richten heen.
Met deze verrassende gang van dit boek correspondeert nu ook de gang van de kerk 
en van de wereldgeschiedenis. Zoals dit boek reeds laat zien, zit ook die kerk- en 
wereldgeschiedenis vol verrassende momenten. Hoe vaak heeft de kerk in een kritiek 
punt van de wereldhistorie reeds gedacht, dat de opening van het zevende zegel aan- 
gebroken was? Men denke aan de tijd van de reformatie, Napoleons tijd en de onze. 
Maar telkens blijkt op zo’n kritiek punt, dat de geschiedenis weer vóórtgaan, dat het 
zevende zegel nog niet ontsloten is, en dat Gods raad nog niet uitgediend is.

Johannes ziet nu in vers 1 vier engelen op de vier hoeken der aarde (de aarde is hier 
gedacht als een plat vlak), die de vier winden der aarde vasthouden. Die vier winden 
zijn de verdervende machten van het gericht, die na de opening van de eerste zes 
zegelen ontbonden zijn. God houdt ze vast, ze krijgen geens kans nu reeds ten volle los 
te breken. Denk aan wat wij boven schreven over de langzame haast des Heren. De 
Here houdt Zichzelf in. Dan komt een andere engel, die de eerste vier engelen oproept 
om aarde, zee, noch bomen te „beschadigen”. Wij wezen er boven reeds op, wat daar
mede bedoeld wordt. Het is het effect van de gerichtsdaden Gods aan de kosmos, zegt 
een bekend nieuwtestamentisch woordenboek. Dat beschadigen, dat nu na de opening 
van het zesde zegel komen moet, gaat met door. Het wordt nog uitgesteld. Ge kunt 
hierbij ook de gehele kwestie van de gemene gratie ter sprake brengen. We gaan daar 
nu niet breedvoerig op in, maar wie iets van de punten weet, welke daarbij ter sprake 
komen, zal beseffen, dat ge hier voor een schriftuurlijk bezien van de vragen, die met 
de gemene gratie samenhangen, een uiterst belangrijk gegeven hebt. Dit beschadigen 
mag niet geschieden vóór Gods dienstknechten, de 144.000 verzegeld zijn. Dit ver
zegelen is uiteraard ook een profetisch-symbolische handeling. Het grijpt terug op wat 
we in het Oude Testament reeds vinden in Ex. 9 : 4— 6 en in Ezechiël 9. Israël werd 
door het merk van de verderfengel afgescheiden van Egypte, dat onder Gods gericht 
omkwam. De mannen, die Ezechiël afgetekend ziet, worden daardoor onderscheiden 
van de rest van Jeruzalem, die onder het gericht zal ondergaan. God gaat scheidend 
en schiftend door de kerk zeggen die plaatsen in concrete oudtestamentische situaties. 
Welnu, Johannes ziet, hoe dat ook in het nieuwe verbond geschiedt. 144.000 worden 
afgescheiden van de rest. Over de exegetische bijzonderheden over de 144.000 zie men, 
hetgeen wij boven reeds schreven. Men kan er over twisten of hier de stoottroepen der 
kerk, de martelaars en degenen, die bijzonder aan het front geplaatst zijn, bedoeld 
worden, of héél de kerk. We neigen, zoals we boven reeds uiteenzetten, tot het laatste.
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In ieder geval: de gerichten, die nu na de opening van het zesde zegel over de aarde 
losbarsten kunnen hen niet wezenlijk beschadigen noch hen werkelijk nadeel bezorgen. 
God bewaart ze midden in de eindgerichten. Dat wil niet zeggen, dat ze niet gedood 
kunnen worden of letsel kunnen ondergaan. Dat zeker wel. Maar ze kunnen niet 
wezenlijk beschadigd worden. Ze zullen vast en zeker de krans der overwinning ont
vangen.
Schoon kunt ge tekenen, hoe in de opsomming van de 12 stammen, met Juda voorop 
en Efraïm weggelaten, evenals Dan, ons een bijzondere blik op de openbarings- 
geschiedenis van het oude verbond gegund wordt. Zeker ook om ons, op wie de einden 
der eeuwen gekomen zijn, te waarschuwen.
Dan sluit dit hoofdstuk af met het gezicht van de grote schare die niemand kan tellen 
en die juicht voor Gods troon. Ook dit is een bemoedigend gezicht. Juist in Johannes’ 
dagen, als de kerk onder de vervolging van Nero en andere keizers haast tot niet schijnt 
gekomen te zijn, laat God Johannes zien, dat het een onafzienbare schare is, die staat 
voor de troon. Die zeven kleine gemeentetjes in Klein-Azië betekenen het einde niet 
van Christus’ vergaderingswerk. De oecumenische kerk door Christus vergaderd uit alle 
geslacht en tong en natie is nog lang niet bijeengebracht. Er komen er ontelbaar velen. 
Dit is zeer vertroostend. Christus vergadert zijn wereldkerk en het getal is nog lang 
niet vol. Het is trouwens voor mensen een ontelbaar groot getal. God alleen zal het 
kunnen tellen. Een ouderling treedt naar voren, een opziener der kerk en hij vraagt, 
wie dezen zijn. En het antwoord luidt, dat zij uit de grote verdrukking komen en hun 
klederen hebben wit gemaakt in het bloed van het Lam. Zij hebben het op aarde niet 
gemakkelijk gehad. Daar was strijd, zonde en moeite. Maar nu zijn ze ingegaan tot de 
eeuwige glorie van de rechtvaardigmaking der heiligen en prijzen en loven God voor 
Zijn troon, dag en nacht.
Nu kan Christus weer verder gaan met de opening der zegelen. Het zevende zegel 
kan nu ontsloten worden. Johannes heeft gezien, dat niets de vergaderingswil vaD 
Christus kan breken en dat Hij voortgaat de kerk te vergaderen tot het volle getal 
bereikt is, de kerk, die verzegeld is voor de tijd van de eindgerichten, die haar niet 
wezenlijk kunnen beschadigen.

Openbaring 8
DE LANGZAME HAAST DES HEREN (Voortzetting)

1. Indeling:

Vs. 1—  5: Het half uur stilte in de hemel.
Vs. 6— 12: Het drievoudige wee.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: Een stille in den hemel, ongeveer een half uur lang: „Natuurlijk is zowel
dit stilzwijgen als dit half uur aardse beelspraak. Hier wordt geen preciese 
tijdsbepaling gegeven, noch een werkelijk stilzwijgen in de hemel bedoeld. 
Zinnebeeldig wordt door de voorstelling van het stilzwijgen zelfs der heme- 
lingen, en dat zo lange tijd, te kennen gegeven, ten eerste, dat ook de engelen

27



fnet een heilig beven, en diepe deernis, aangegrepen worden, wanneer God 
Zich opmaakt om het aardnjk met Zijn toorn te bezoeken. En ten tweede 
wordt er door aangeduid, dat vreselijke oordelen over de wereld zullen los
breken.” (Greijdanus).

Vs. 2: Zeven bazuinen: om de schoksgewijze uitvoering van hetgeen onder het
zevende zegel besloten was, aan te kondigen.

Vs. 3: te n  gouden wierookvat: Johannes ziet hier de hemelse liturgie opnieuw onder
de beelden van het aardse.
De gebeden aller heiligen: „Ons gebed doet het dan niet. Aller heiligen ge
beden saam, zijn schuldig, en daarom in zichzelve machteloos. God doet het, 
doch als verhoring op ons gebed.”

Vs. 5: Het vuur des altaars: ter reiniging en ontzondiging van de gebeden aller
heiligen.

Vs. 7: Hagel en vuur: als bij een onweer, waarbij hagelslag en bliksemflitsen vaak
gepaard gaan. Teruggrijpen op de plagen, die over Egypte gebracht zijn. Ex. 
9 : 24. Hagel in de Scnrift vaak instrument van het oordeel Gods. Joz. 10 : 11; 
Jes. 28 : 17; 32 : 19.

Vs. 11: Alsem: „Alsem, een kruid van bittere smaak, vertegenwoordigt al het giftige
en dodelijke dat talloze mensenlevens soms ais in een oogwenk wegrooft van 
de aarde.”
Ster: „Geen eigenlijke ster, maar zinnebeeldig wordt met deze ster aange
duid, datgene, wat des mensen nooddruft verderft, zijn leven en arbeiden 
en genieten vergalt, hem in ellende doet komen en ondergaan op allerlei 
wijze’.

Vs. 12: Vierde bazuin: zie ook Ex. 10 : 21— 23.

3. Overzicht van de inhoud:

Bij het vorige hoofdstuk zagen wij reeds, hoe daarin uitgewerkt werd het thema van 
de langzame haast des Heren. De Here werkt snel heen naar het einde, maar Hij doet 
het beheerst. Langzaam maar zeker, en toch snel ontplooit zich de werking van de 
oordelen, die de wereld rijp maken voor het einde. We zagen ook, dat dit schokmatig 
geschiedt Telkens brengt God door een nieuwe schok de wereld dichter bij het einde. 
Nu was hoofdstuk 7 een intermezzo: de gang van de opening der zeven zegels werd 
een ogenblik onderbroken voor de verzegeling van de 144.000. In hoofdstuk 8 wordt 
de draad van hoofdstuk 6 weer opgenomen. Johannes ziet nu de opening van het 
zevende zegel. M aar alvorens nu de inhoud van het zevende zegel wordt geëffectueerd, 
ziet hij eerst nog iets anders. In de hemel komt nu een stilzwijgen van omtrent een 
half uur. Natuurlijk is dit alles door Johannes symbolisch onder de beelden van de 
hemel als een heiligdom, gezien. Maar in dat stilzwijgen van omtrent een half uur 
openbaart Christus aan Johannes dat de hemel gespannen meeleeft met de door
werking van de oordelen Gods op de aarde. Hemel en aarde zijn in één geschiedenis 
verbonden en op elkander betrokken. We zagen dat trouwens reeds bij de opening van 
het vijfde zegel. Nu het zevende zegel geopend is en ten uitvoer gelegd zal worden, 
houdt de hemel als het ware de adem in. Zulke schrikkelijke dingen gaan nu ge
schieden.
Trouwens in hetgeen Johannes nu in dat half uur stilte ziet gebeuren, wordt opnieuw 
duidelijk, dat de hemel- en aardegeschiedenis nauw verbonden zijn. Johannes had bij 
de opening van de vorige zegels gezien, dat er een actie is vanuit den hemel, vanuit 
Gods troon naar de aarde, de actieradius van Gods oordelen vindt immers haar centrum 
in de hemel in de troon van God. Maar nu ziet Johannes dat daarbij de aarde ook 
inwerkt op de hemel. Want hij ziet hoe een engel een schaal neemt om daarin de
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gebeden aller heiligen te leggen met veel reukwerk om dat te brengen op het gouden 
wierookaltaar. Alles wordt hier gezien in de beelden van het oudtestamentisch heilig
dom. Dat wil zeggen, dat de gebeden van héél de kerk op aarde tezamen gebracht 
worden voor de troon van God. Alleen maar, zij kunnen daar zó niet komen. Ook onze 
gebeden zijn met zonde bevlekt. Zij worden nu gereinigd op het gouden reukoffer- 
altaar en komen daarna als een liefelijke reuk voor God. „Gebeden”, dat zijn op Gods 
tijd door Hem gewerkte, en steeds weer gewerkte, en daardoor op „zijn” tijd door Hem 
ook préparatoir op wat Hij doen gaat „afgestemde”, onder woorden gebrachte ver
langens” (Schilder). De aarde werkt hier in op de hemel. De bruid werkt hier in op 
de Bruidegom. „Eer het grote, het beslissende, geschiedt op aarde, eer de Bruidegom
toeslaat met zijn laatste „zeven-tals-actie” (het zevende zegel!) ter uitwerping...........
gebeurt er eerst wat in de hemel” (Schilder).

Vervolgens ziet Johannes het effect van deze gebeden: de engel werpt vuur, het vuur 
van het gericht op de aarde. Dan geschieden er stemmen en donderslagen en bliksemen 
en aardbevingen, even zovele aanduidingen van de gerichten Gods, welke nu over de 
aarde komen als antwoord op de gebeden der heiligen. De kerk verbaze zich dus niet 
over de oordelen Gods, zij heeft er zelf om gebeden.
Eerst na dit intermezzo ziet Johannes nu, dat de inhoud van het zevende zegel wordt 
uitgewerkt. Maar ook dat geschiedt weer schoksgewijze. Telkens opnieuw kondigt een 
engel met een bazuin de realisering van de in het zevende zegel besloten oordelen Gods 
aan. De pauze heeft omtrent een half uur geduurd. Niet lang, niet een vol uur, slechts 
omtrent een half uur, een gebroken getal om de haast aan te duiden, maar de langzame 
haast des Heren!
Ook bij het blazen van de bazuinen zien wij nu hetzelfde als bij de opening van de 
zeven zegels. God werkt volgens een vast programma. Bij de zeven zegels was er ook 
eerst de opening van een groep van vier en daarna van drie zegels. Zo worden nu 
eerst achtereenvolgens vier en daarna drie bazuinen geblazen.
In de openbaring aangaande de eerste vier bazuinen zien wij Christus in zijn open
baring aansluiten aan de openbaring van de plagen over Egypte. D e Openbaring 
grijpt hier in vormen en beelden terug op het reeds voorhandene, sluit zich daarbij 
aan en brengt dat verder.
De eerste bazuin laat zien het gericht, dat hagel en bliksem over de aarde brengen. 
Door brand wordt een derde deel van de aarde verwoest.
De tweede bazuin laat zien, dat het gericht Gods ook gaat over de zeeën en die haar 
bevaren. Een derde deel van de schepselen in de zee en van w it haar bevaren gaat 
verloren.
De derde bazuin laat zien, welk onheil de besmettelijke ziekten op de aarde stichten. 
De rivieren en wateren, waardoor het leven op aarde in stand wordt gehouden, worden 
vergiftigd. Opnieuw wordt een derde gedeelte getroffen.
De vierde bazuin laat zien. hoe de ordeningen der natuur verbroken worden. E r komt 
duisternis op de aarde. Denk weer aan de plagen van Egypte. Opnieuw wordt een 
derde deel der schepping getroffen.
Ge ziet hier ook de verscherping van de oordelen Gods. Telkens wordt een derde 
gedeelte getroffen. Dat is reeds veel. maar het is toch niet de helft. H et laatste grote 
oordeel is dit alles nog niet. De barmhartieheid Gods roemt nog tegen het oordeel. Dat 
komt straks, bij de laatste volle openbaring van de inhoud van dit zevende zegel. 
Tenslotte ziet Johannes, hoe een engel de verschrikking van de overige drie bazuinen 
aankondigt. Bij de eerste vier bazuinen treffen de gerichten vooral de schepping, bij 
de laatste drie zullen de mensen, de personen getroffen worden. Bij de eerste vier
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bazuinen richt God Zich tot de fysische krachten der wereld, bij de laatste drie gaat 
het om haar fyschisch bestaan.
Zo spreken zowel hoofdstuk 7 als 8 tot in de kleinste bijzonderheden van Gods lang
zame haast in de executie van de eindgerichten, van het nog geremd worden van de 
doorwerking van het eindgericht, en van de genade, die nog tot het laatste toe ge
openbaard wordt. Ze laten zien het langzaam, maar zeker doorwerken van Gods ge- 
richten naar de jongste dag.

Openbaring 9
HET VOORLAATSTE WEE

1, Indeling:

Vs. 1— 12: De vijfde engel bazuint.
Vs. 13— 19: De zesde engel bazuint.
Vs. 20— 21: Er volgt geen bekering.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: Ster, dit woord wordt in de Schrift meermalen overdrachtelijk gebruikt o.m.
voor leraars, Christus, de engelen en satan. Het laatste hier.
Put des afgronds: Plaats der duivelen voor de oordeelsdag. Vgl. Luc. 8 : 31; 
Op. 20 : 1 en 3.

Vs. 2: R ook uit de afgrond, beeld van de benauwende geestelijke macht der hel.
Vs. 3: Sprinkhanen, in de Schrift meermalen beeld voor het gericht. Zo de achtste

plaag over Farao. Ex. 10 : A— 19. En bij Joel. Joël 1 en 2. Zie ook. Deut. 
28 : 38; 1 Kon. 8 : 37; Nahum 3 : 1 5 .  Men leze de schone beschrijving van 
deze dieren bij Joël. Daar zijn ze de voorbode van de dag des Heren. Zij 
vraten alles kaal en ontnamen de levensmogelijkheid aan de mensen.

Vs. 5: Vijf maanden, de sprinkhaan woedt van eind mei tot september. Zijn woeden
is beperkt. Ook dit gericht is nog niet het laatste. God tempereert de gerichten, 
tempert ze echter niet.

Vs. 11: Abaddon, hebreeuws woord dat hel, verderf betekent. Apollyon: grieks woord,
dat verderver betekent. H et eerste woord is dus onpersoonlijk, het tweede 
persoonlijk.

Vs. 13: Uit de vier hoornen des gouden altaars, dit altaar werd in de Openbaring
reeds eerder genoemd. Zie Op. 8 : 3— 5. Het is het altaar, waarop de ge
beden der heiligen werden gelegd. Wat nu komt is dus mede verhoring van 
de gebeden van de kerk. De vier hoornen spreken van de gebeden der 
heiligen.

Vs. 14: D e vier engelen, gebonden bij de rivier de Eufraat. Dit zijn andere engelen,
dan die waarvan gesproken werd in 7 : 1. Deze zijn gebonden die bonden 
zélf de winden. God ontbindt ze, staat tijdelijk hun werking toe. Aan de 
Eufraat lagen de goddeloze wereldmachten Babylonië, Assyrië, daar leefde 
Nimrod.
„Daarom”, aldus Greijdanus, „wijst de naam van den Eufraat hier aan dat 
nu duivelse heiren zijn bedoeld, hellemachten, welke de vrijmaking uit hun 
boeien verkrijgen zullen, om naar hartelust verderfenis aan te richten.”

Vs. 16: Tweemaal tienduizend tienduizend tallen, 200 millioen, een ontzaglijk groot
getal.
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Vs. 17: Paarden, Johannes beschrijft hier de monsterachtige verschijning van het
krijgspaard.

Vs. 20: Zonden tegen de eerste tafel van de wet des Heren.
Vs. 21: Zonden tegen de tweede tafel van de wet des Heren.

3. Overzicht van de inhoud:

Openbaring 9 knoopt aan bij het vorige hoofdstuk. Daar zagen wij, hoe, in antwoord 
op de gebeden der heiligen bij de opening van het zevende zegel achtereenvolgens een 
viertal engelen naar voren traden, die een bazuin bliezen. En met elke bazuin kwam 
schoksgewijze een nieuw oordeel over de wereld. Wij zagen ook, hoe bij het blazen 
van die vier eerste bazuinen telkens een oordeel over de fysische wereld kwam. De 
natuurmachten werden ontbonden met al de gevolgen van dien. Maar in het laatste 
hoofdstuk van vers 8 hoorde Johannes een engel een drievoudig wee roepen vanwege 
de overige engelen, die nog bazuinen zouden. Daarmede werd aangekondigd, dat de 
komende oordelen nog verschrikkelijker zouden zijn. Dat blijkt nu ook bij het blazen 
van de vijfde en zesde bazuin. Want de gerichten, welke nu ontbonden worden, treffen 
niet slechts de fysische wereld, maar barsten nu los over de mensen zelf, en wel de 
mensen zonder onderscheid van rang en stand. Met één beperkende bepaling echter: 
zij zullen alleen de mensen beschadigen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden 
niet hadden. Het gericht wordt hier dus afgekondigd ten verderve over de Gode 
vijandige wereld. Men lette weer op het begrip „beschadigen”, een typische apocalip- 
tische uitdrukking voor gerichtsoefeningen Gods met een kosmische actieradius.
In dit hoofdstuk wordt nu van tweeërlei gerichtsoefening over de Gode vijandige 
wereld gesproken. Eerst blaast een engel de vijfde bazuin en ziet Johannes een ster 
vallen uit de hemel op de aarde. Johannes zal in die ster de satan zien, die immers 
uit de hemel gevallen is. En deze ster beschikt nu over de put des afgronds, de plaats 
der duivelen vóór de jongste dag. Daarna wordt het immers de poel des vuurs. U it die 
put gaat een dichte rook op, beeld van de benauwende werking van de satanische geest 
in deze wereld. Daarna ziet hij sprinkhanen over de aarde komen. Het is duidelijk, dat 
hier opnieuw verband is tussen hetgeen aan Johannes geopenbaard wordt en hetgeen 
met de Farao van Egypte geschiedde, toen de plagen over diens land en volk kwamen. 
De openbaring sluit zich hierbij opnieuw aan bij het eerder gegevene en verdiept en 
verrijkt dat. Er is immers overeenkomst en verschil met hetgeen destijds in Egypte- 
land geschiedde. De overeenkomst ligt in het feit, dat de plagen destijds ook een 
schoksgewijze en steeds klemmender bediening van het gericht Gods aan Egypte waren. 
Stap voor stap schreed God voort in het rijp maken van Egypte voor het laatste ge
richt, stap voor stap ook in de voortschrijdende verharding van de Farao. En zo gaat 
het ook nu, schoksgewijze schrijdt God voort in de rijpmaking van de wereld voor het 
laatste gericht. Ook in Egypteland was de sprinkhanenplaag één van de laatste plagen. 
De sprinkhaan is in de Schrift menigmaal het instrument van het gericht Gods. Men 
leze daarover maar het boek Joël. De sprinkhaan vreet alles kaal, beneemt de mensen 
alle levensmogelijkheid en rukt op in onweerstaanbare kracht. Johannes beschrijft ze 
in hun onweerstaanbare verschijning in de verzen 7 tot 10. Het merkwaardige is echter, 
dat ze thans niet losgelaten worden op boom en gras, maar op de mensen. En niet zo
zeer om deze te doden, maar om ze te kwellen. Ze kunnen zelfs bezeren, evenals de 
schorpioenen. Hun koning is Abaddon, het hebreeuwse woord van verderf en in het 
grieks heet hij Apollyon, dat betekent verderver. Het ene woord is dus persoonlijk, en 
het andere onpersoonlijk. „Beide”, zegt prof. Greijdanus, „zijn hier verenigd ter ver
sterking om het begrip verderfenis of ondergang te vollediger uit te drukken” .

31



Dc meningen lopen uiteen over de vraag, wat er met deze sprinkhanen bedoeld wordt. 
De Statenvertalers zetten ze in verband met het pausdom. „Deze beschrijving toont”, 
aldus de kanttekeningen, „dat hier niet dan van schadelijke mensen wordt gesproken, 
die altijd bereid staan om de ware christenen te vervolgen, en hun een geestelijke krijg 
aan te doen”. De leeuwentanden verklaren ze, min of meer allegorisch, „om door 
hunne inquisitiën en andere scherpe en wrede proceduren de Christenen te kwetsen”, 
en in dezelfde geest verklaren zij de overige onderdelen. Greijdanus wil in hen vooral 
een geestelijk verdervende macht zien. „Wij hebben bij deze uit de afgrond opstijgende 
rook met zijn sprinkhanen die hij voortbracht, te rekenen ook vooral met de van Gods 
Woord losgemaakte levens- en wereldbeschouwingen in de onderscheiden wijsgerige 
systemen” (stelsels). Dr. de Moor wil in hen de macht van het materialisme zien ge
symboliseerd, Ringnalda spreekt van de symbolische uitbeelding van de duivelen en 
hun macht. We vragen ons af of hier wel een keus moet worden gedaan. Duidelijk is, 
dat het accent valt op de geestelijke benauwenis door deze plaag. En de duivel kan 
op allerlei manieren de mensen kwellen. Hetzij door bepaalde wijsgerige stelsels, hetzij 
door occultisme en pseudo-religies. In ieder geval: ook deze plaag brengt het einde 
nog niet, ze brengt het echter wel naderbij. Ook deze plaag maakt de wereld verder 
rijp voor het gericht.

Na de vijfde volgt de zesde bazuin. Ook nu zien we een toenemen in intensiteit van 
de gerichten Gods. Deze zesde plaag vindt zijn parallel in het rondgaan van de ver
derfengel in Egypte. Vier engelen bij de Eufraat worden ontbonden. Bij de Eufraat 
lagen heidense wereldmachten als Assur en Babel, daar leefde Nimrod.
„Daarom”, aldus Greijdanus, „wijst de naam van den Eufraat hier aan, dat nu duivelse 
heiren zijn bedoeld, hellemachten, welke de vrijmaking uit hun boeien verkrijgen 
zullen, om naar hartelust verderfenis aan te richten.” Afzichtelijke monsters rijden 
nu als een gruwelijke cavalerie de wereld binnen. Ze zijn paard en leeuw en slang 
tegelijk. „Alles”, aldus Greijdanus, „is hier duivels in verschrikkelijkheid, satanisch 
in geaardheid.” Hij ziet in deze monsters de uitbeelding van de moderne oorlog en 
haar instrumenten. Ringnalda denkt er anders over. Hij ziet hier aangewezen de 
heidense machten. Immers de Eufraat was de grens van het davidisch-messiaanse rijk, 
vergeliik Ps. 72. Daarachter lag de wereld van de heidenvolkeren en deze zesde bazuin 
zou aaneeven, dat teeen het einde de wereldbeheersing door de christenvolkeren een 
einde neemt. De heidense machten zullen dan over de wereld heersen en velen doden. 
De Kanttekenaren spreken hier van Turken en Tartaren. Het een sluit het ander 
niet uit. Wij zien metterdaad in de historie der volkeren, dat de christenvolkeren 
lanezaam maar zeker teruegedronsen worden. Grote heidense volkeren als China 
en Janan en India gaan meespreken in de wereldhistorie. Ook deze volkeren eaan zich 
toerusten met de middelen, welke de moderne techniek voor de massaslachting van 
de moderne oorlog biedt. Ook de grote oorlogen zijn middelen, waardoor God de 
wereld rijp maakt voor het einde.

Aan het einde van dit hoofdstuk maakt de Openbaring de balans op. vs. 20 en 21. 
Het effect van dit alles is ontstellend. En de rest van de mensen, die door deze plagen 
niet werden gedood, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen.
In vs. 20 worden de zonden teeen de eerste tafel van de wet des Heren en in vs. 21 
de zonden teeen de tweede tafel opgenoemd. Maar juist doordat de mensen zich niet 
bekeren, wordt de wereld nu riio voor het blazen van de laatste bazuin. Wat dat betreft 
is er ook hier weer overeenkomst tussen de Farao van Egypte en zijn rijk en deze 
wereld van het einde. Toen Farao zijn hart tot het laatste toe onder de plagen verstokt
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had, brak Gods gericht ten volle over hem los. En zo zal het ook met de wereld van 
de laatste dagen gaan. Zij schuift langzaam maar zeker heen naar de laatste volle 
openbaring van de toorn Gods.

Openbaring 10
ZOET IN DE MOND, BITTER IN DE BUIK

1. Indeling:

Vs. 1—  2: Er verschijnt een engel van machtig postuur met een geopend boekje in 
de hand.

Vs. 3: Nadat hij gesproken heeft, weerklinken zeven donderslagen.
Vs. 4: Aan Johannes wordt verboden de inhoud van de zeven donderslagen op

te schrijven.
Vs. 5—  7: De engel zweert, dat er geen tijd meer zal zijn.
Vs. 8— 10: Johannes moet het boekje eten: het is zoet in de mond en bitter in de

buik.
Vs. 11: Johannes krijgt wederom de opdracht te profeteren.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: bekleed met een wolk, de wolk als heerlijkheidsopenbaring komt meermalen
voor in de openbaringshistorie, vgl. Ps. 104 : 3; Dan. 7 : 13; Hand. 1 : 9;
1 Thess. 4 : 17.
een regenboog boven zijn hoofd, deze regenboog als teken van de trouw Gods, 
verzinnebeeldt het werk van deze engel.
zijn voeten als zuilen van vuur, wellicht naar analogie van de wolk- en vuur
kolom. Ex. 14 : 19, 24.

Vs. 2: een boekje, „Het was niet het grote boek van Gods raadsbesluiten, dat de
gehele vaststelling van het wereldbeloop bevatte en alleen door den Heere
Christus kon geopenbaard en gerealiseerd worden, maar een afschrift van 
een bijzonder deel daarvan, nl. het Evangelie, dat Johannes in zich opnemen 
moest, vs. 8— 10, om de inhoud ervan daarna weer aan anderen mede te 
delen.” Greijdanus.

Vs. 3: de zeven donderslagen, Johannes spreekt hier van D E zeven donderslagen.
Daarmede wijst hij op een bepaalde, afgesloten groep. Ook in Ps. 29 wordt 
zevenmaal van de donder als de Stem des Heren gesproken. Met donderslagen 
zijn hier parolen, gearticuleerde stemmen bedoeld. Vgl. Joh. 12 : 28, 29.

Vs. 6: geen uitstel meer, dat er geen uitstel nl. van het gericht meer zal zijn, maar
dat dit nu zal ontketend worden. Vgl. Hab. 2 : 3.

Vs. 7: het geheimenis Gods. „Er is geen reden, dit slechts van een deel van Gods 
raadsbesluit over de wereldgeschiedenis te verstaan; de gehele raad Gods wordt 
gemeend.” Greijdanus.

Vs. 9: eet het op, Johannes moet het boekje opeten. D.w.z. de inhoud der profetie 
moet zo concreet in het diepste van zijn wezen binnendringen als de spijze tot 
in het bloed. Vgl. ook Ezechiël 3 : 1— 3. Het zoet in de mond en bitter in 
de buik ziet op het feit, dat de komende profetieën wel de zegepraal van Christus 
Jezus en de overwinnende gang van het Evangelie aankondigen, maar tegelijk 
spreken van de verschrikkelijke oordelen over de goddelozen en Evangelie- 
verwerpers, die eraan vooraf gaan.
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3. Overzicht van de inhoud:

Openbaring 10 betekent een keerpunt in het boek. Twee weeën zijn tot nu toe ge
openbaard, het derde wee moet nog komen. De zevende engel moet nog bazuinen. 
Alles spitst zich nu op het einde toe. In hetgeen tot nu toe geopenbaard is, stond 
vooral de actie Gods op de voorgrond. Zijn gerichtsoefening over de wereld werd 
belicht. In het gedeelte, dat thans aanvangt, zullen de schijnwerpers van de Apocalypse 
ook vallen op de strijd tussen kerk en wereld en op de rol, die de Satan in de eindtijd 
spelen gaat. De spanning is hoog geklommen, maar wordt nu toch weer een ogen
blik onderbroken door wat dit tiende hoofdstuk ons te horen en te zien geeft.
Johannes krijgt een nieuwe aparte openbaring van een engel. Zijn gestalte, die luister
rijk is, omvat hemel en aarde. Hij heeft een geopend boekje in zijn hand. Onder 
dat boekje zullen wij niet het geheel van het raadsbesluit Gods hebben te verstaan. 
Dit kon immers alleen door het Lam worden ontsloten en gerealiseerd. Maar in aan
sluiting aan het slot van vers 7 waar gesproken wordt van een evangeliseren der 
verborgenheid van Gods raad, zullen wij hierbij te denken hebben inzonderheid aan het 
Evangelie in zijn volle omvang, zoals dat door Johannes moet verkondigd worden. 
Maar vóór deze engel aan het woord komt, geschiedt er eerst iets anders. Wanneer 
hij nï. geroepen heeft met groot geweld, als een leeuw, weerklinken D E zeven donder
slagen. Het gebruik van het woordje DE ziet er duidelijk op, dat Johannes bij deze 
donderslagen aan een afgerond, een gesloten complex denkt. Deze donderslagen hebben 
hun plaats temidden van de zeven zegelen, de zeven bazuinen en de zeven fiolen. En 
evenzeer als de zeven zegelen, enz. niet bedoelden de wereldhistorie te beschrijven 
in een geordende chronologische volgorde, is dat ook niet het geval met deze 
donderslagen. Zij omvatten tezamen het geheel van de gerichtswerkingen Gods van 
de hemelvaart van Christus tot aan zijn wederkomst. We zullen hier bij donderslagen 
hebben te denken aan parolen, incidentele op merkwaardige en nadrukkelijke wijze 
gesproken woorden Gods, die als een donderslag weerklinken. Vgl. Joh. 12 : 28, 29. 
Wie zich voor de aard van deze parolen interesseert verwijzen wij naar K. Schilder, 
Licht in de Rook, hoofdstuk 17 tot 20. Tegelijk zijn deze donderslagen een soort van 
bekkenslag, een luiden van de bel, die een nieuw bedrijf in het grote drama aan
kondigen.

Terwijl ze weerklitnken gevoelt Johannes de aandrift hun inhoud te beschrijven. 
M aar merkwaardigerwijze wordt hem dit verboden door een hemelstem. De hemel 
wil de inhoud van deze donderslagen ongeschreven houden, anders dus dan bij de 
zegelen en bazuinen. Schoon merkt K. Schilder van deze donderslagen op: „Die zeven 
donderslagen ziin, evenzeer als de andere trekken in het visioen, een aankondiging 
van zeer concrete, en hoogst schokkende dingen, die op het leven der aarde en der 
mensen ingrijpen met verstoringskracht, beschikt door de souvereiniteit van God, die 
van boven het drama beheerst”.
Over de bedoeling van deze donderslagen schrijft hij: „Zij willen ons zeggen, dat, 
behalve de dingen, die ons geopenbaard zijn, ook ändere factoren, ändere krachten 
werken in de geschiedenis; krachten die geen mens verklaren, geen enkele sociale 
wegbereider of baanbreker ook maar vermoeden kan”.
Wat betreft het verbod aan Johannes om de inhoud van deze donderslagen te be
schrijven, wijst hij erop, dat God ons zo onmogelijk maakt het systeem  van de 
Openbaring te grijpen. God verhindert ons zodoende de toekomst te voorspellen, 
er blijven immers ongeschreven, onverklaarde gerichtswerkingen over, die Johannes 
wel gehoord heeft, maar die aan ons niet zijn geopenbaard en ons zodoende duidelijk
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maken, dat er altijd nog onvermoede mogelijkheden in de wereldgeschiedenis over
blijven. Vgl. van den Born, in Van Souvereine Liefde, pag. 109: „Het moet ons 
genoeg zijn te weten, dat de Heere het systeem kent, en naar dit systeem werkt. Wij 
moeten ons verblijden in dit systeem te zijn opgenomen" .
Johannes hoort daarna de engel zweren bij die, die leeft in alle eeuwigheid, „dat 
er geen tijd meer zal zijn”. Wij gevoelen het meeste voor de tweede verklaring, welke 
de kanttekenaren, die er drie weergeven, bieden. Namelijk dat er geen tijd voor be
kering meer zal zijn, wanneer nl. de zevende engel zal gebazuind hebben. Greijdanus 
schrijft in dezelfde geest in zijn eerste boek over de Openbaring: „Nu verdraagt de 
Heere in Zijne lankmoedigheid nog telkens, en geeft Hij gelegenheid tot respijt en 
bekering. Echter zal dit ophouden en niet meer zo zijn, wanneer het nu gepro
feteerde nadert”. Enigszins anders in zijn grote Kommentaar: „God zal nu zonder 
verdere vertraging de eindafloop der wereld doen komen, en daartoe doen ge
schieden de verschrikkelijke en ontzaglijke gebeurtenissen welke met den afloop 
verbonden zijn, en hen vergezellen en bewerken”. Daarna merkt de engel op, dat 
wanneer de zevende engel gebazuind zal hebben, de ganse verborgenheid van Gods 
raad zal kunnen verkondigd worden.
Tenslotte moet Johannes het geopende boekje, dat de engel meebracht, opeten. Dit 
boekje, dat het overige van de Openbaring bevatte, moet Johannes zich nu geheel 
toeëigenen. Hij moet het opeten. Zoals spijze door ze op te eten tot in ons bloed ons 
eigen wordt, zo moet Johannes de inhoud der profetie zich tot in zijn diepste bin
nenste eigen maken. De Openbaring sluit zich hierbij weer aan bij het Oude Tes
tament. Immers, een zelfde opdracht is eenmaal aan Ezechiël gegeven. Deze was een 
zeer plastisch profeet. Door allerlei handelingen moest hij zijn profetie symboliseren 
en het door hem gesproken woord kracht bijzetten. Hetzelfde moet nu Johannes 
doen.
Het effect van dat eten is dan dat het boekje zoet in de mond is en bitter in de buik. 
D it is een duidelijke schildering van het effect van het Woord Gods. Het is nl. zoet 
voor wie Zijn beloften aanneemt, maar bitter voor wie het verwerpt en vol van 
oordeel en gericht voor de ongelovige. Greijdanus zegt het zo: „Het vervolg der
Apocalyps voorspelt dan ook de zege van Koning Jezus, maar door een geweldige 
krijg in allerbloedigste vernieling. De barensweeën des komenden nieuwen en heer
lijken levens zijn smartelijk en vol van hetgeen ontzet.”
Tenslotte krijgt Johannes opnieuw de opdracht te profeteren. Met dit eerste gedeelte 
is zijn werk nog niet gereed. Integendeel, hem wacht nu een tweede gedeelte, dat 
niet minder belangrijk is dan het eerste. Greijdanus zegt nog van dit tweede gedeelte: 
„Duidelijker dan te voren is van nu af aan het menselijk doen, ervaren en leven 
middelpunt van Johannes’ apocalvptische profetie. Het Evaneelie Gods wordt niet 
geloofd. En daarom moeten de oordelen komen, en eindelijk zelfs het oordeel, dat alle 
boze schepselen verdelgt” . De Openbaring schrijdt van nu af aan voort in het rijp 
maken van kerk en wereld voor het eindgericht. Dan zal de bedoeling Gods met 
het schenken van vele schone gaven aan de mensheid, ook aan de verworpenen, aan 
het licht treden.
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Openbaring 11
SAEVIS TRANQUILLUS IN UNDIS

I . Indeling;

Vs. 1—  2: Het afmeten van de tempel.
Vs. 3— 14: Het optreden van de twee getuigen.
Vs. 15— 19: Het blazen van de zevende bazuin.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: Rietstok, meetroede. Bedoeld wordt een heersersstaf, scepter, waarmede
het domein Gods afgemeten wordt. Vgl. Ps. 74 : 2; Jer. 10 : 16.
Meet de tempel Gods. Hier wordt niet bedoeld een af meten in de zin van 
oppervlaktebepaling, maar een af perken van de tempel en dientengevolge 
een beveiliging van haar tegenover het woeden der vijanden.

Vs. 2: Twee en veertig maanden. Dat is drie en een half jaar. Wanneer de gehele
wereldtijd op zeven jaar gesteld wordt (het sabbatsgetal) dan ziet dit dus op
de halve wereldtijd. Versta dit als de periode tussen Hemelvaart en
Wederkomst.

Vs. 3: Mijn getuigen. Getuigen zijn in het Nieuwe Testament personen die vol
harden bij de feiten en die blijven weergeven. Gods getuigen volharden bij 
de feiten Gods in de heilsgeschiedenis.
Twaalfhonderd en zestig dagen. Dat is wederom drie en een half jaar. Thans 
wordt deze tijd afgemeten naar het getal der dagen, wat ziet op het lang
zame moeilijke dag voor dag verloop van de tijd.
M et zjakken bekleed. De zak is een teken van rouw. Hier over de zonde en het 
ongeloof der wereld.

Vs. 4: D e twee olijfbomen en de twee kandelaren. Vergelijk Zacharia 4. In Zach.
4 : 3 ziet de profeet twee olijfbomen, die het oliekruikje voeden, waaruit de 
kandelaar, die hij eveneens zag, gevuld wordt. Met deze twee olijfbomen 
wordt daar bedoeld de beide ambtsdragers Jozua (priesterlijk ambt), en 
Zerubbabel (koninklijk ambt), die het volk uit zijn vervallen staat weer op
richten. Door hun dienst kroonde God Zijn vervallen volk met de gaven 
van Zijn genade. Hier lopen de beelden van kandelaar en ollijfboom door
een. Met kandelaar zal gezien worden op het licht verspreiden van de kerk 
naar buiten de wereld in, met olijfboom op het werk van de ambtsdragers 
naar binnen.

Vs. 6: Deze hebben macht enz. Zinspeling op het werk van Mozes en Elia, Zie
Ex. 7 : 20; 1 Kon. 17 : 1.

Vs. 8: Sodom en Egypte. „Geestelijk heeft het aards Jeruzalem zich één betoond
met Egypte en het was a.h.w. de culminatie van Egypte’s vijandschap en 
boosheid”.
Dit geldt ook van Sodom. Zie Gen. 18 : 32— eind; Jes. 1 : 10; Ex. 20 : 2; 
Jes. 10 : 24.

Vs. 9: Drie dagen en een halve. Dat is een halve week 1/360ste deel van de tijd van 
hun profetie. Een gebroken getal. Dat wil zeggen: God grijpt in.

Vs. 19: De ark Gods is gezien. De ark is de troonzetel Gods. Ze bevat de getuigenissen
des verbonds. God gaat nu richten naar de trouw en het recht van Zijn 
verbond.

3. Overzicht van de inhoud:
Het tweede gedeelte van de Openbaring is nu begonnen. Johannes zal nu in het
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bijzonder zien de strijd van de kerk in de wereld en haar beveiliging en uiteindelijke 
zegepraal in die strijd. Onmiddellijk in de eerste verzen ziet hij reeds die strijd. De 
heidenen bestormen Jeruzalem. Tweeënveertig maanden vertreden zij de heilige stad. 
Alleen de tempel zelf met het altaar (vermoedelijk het brandofferaltaar) en degenen, 
die daar aanbidden vallen niet in hun handen. Die worden door een meetsnoer of 
scepter als een apart domein Gods afgemeten van het overige van de stad en 
veilig gesteld. „Dit meten”, aldus Greijdanus, „is een afperken. Het wijst de grens 
aan van het gebied, dat God als het zijne blijft handhaven tegen de verwoester, die 
het overige onder zijn voet vertrapt”. Uiteraard gebruikt de verhoogde Christus ook 
hier weer oudtestamentische tekentaal, om Johannes te openbaren, de dingen die 
haast geschieden moeten. Greijdanus legt deze beelden aldus uit: „Tempel, altaar 
en die daarin aanbidden, verzinnebeelden het wezenlijke Sion Gods, Zijn ware dienst 
en degenen, die Hem aanbidden in Geest en waarheid; den geestelijken tempel van 
levende stenen met zijn waarachtige liefdedienst des Heeren; allen in wier hart 
waarlijk de vreze Gods woont, en het onvergankelijk zaad der wedergeboorte uitge
stort werd. Deze allen en dit alles zal door God beveiligd worden als zijn onschend
baar heiligdom”. Deze uitleg bepaalt als vanzelf ook, wat dan onder de stad en de 
voorhof verstaan moet worden, nl. „datgene wat wel in de nabijheid van ’s Heeren 
woning verkeert, met zijn dienst in nauwe aanraking komt, en deelt in de zegen 
daarvan uitgaande, maar dat naar innerlijk wezen en binnen hart en ziel den Heere 
geen woning bereidt, noch Hem waarlijk en geheel dient met een leven van dank, vol 
goede werken, Zijnen Naam ter ere”. Misschien, dat het feit, dat Johannes de heidenen 
ook de voorhof ziet toevallen, samenhangt met de vorm van de Herodiaanse tempel.
In die tempel was nl. een voorhof der heidenen, waar ook niet-Israëlieten, onbe- 
snedenen mochten komen, en die weer afgescheiden was van de voorhof, waartoe 
alleen Israël toegang had.

In deze beide eerste verzen zien wij souvereine verkiezing en verwerping samen
gaan met de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Immers het afmeten van de 
tempel tegenover de stad en de voorhof is beeld van Gods souverein welbehagen. 
Wie binnen dit domein gemeten wordt, is voor eeuwig naar binnen gemeten en wie 
er buiten gemeten wordt, is voor eeuwig er buiten gemeten. D e metende Johannes 
hanteert immers het meetsnoer van het eeuwig welbehagen. M aar tegelijk zegt Jo
hannes, dat naar binnen gemeten worden, zij die aanbidden in de tempel. Verkiezing 
en verantwoordelijkheid gaan samen. Zij, die niet binnen de tempel met waren harte 
God aanbidden worden er buiten gemeten. En dat alles duurt 42 maanden, dat is 
drieëneenhalf iaar. Hiermee wordt dnideliïk afeebakend de tijd van de Hemelvaart 
van Christus tot zijn W ederkomst Immers het is een halve wereldtijd (31/« jaar), 
waarbij dan de gehele wereld werkweek is te stellen op een sabbathsweek. Heel de 
tijd van Christus* Hemelvaart tot zijn wederkomst toe duurt dit belaagd worden 
van de kerk.
D aar sluit nu het tweede gedeelte van dit hoofdstuk schoon bij aan, het visioen van 
de twee getuigen. Een stem zegt immers, dat Christus aan ziin twee getuigen macht 
geeft te profeteren 1260 dagen. Wanneer wij een maand stellen op 30 dagen, geeft 
dit getal opnieuw een periode van 3V2 jaar te kennen. Thans echter wordt ze in 
dagen uitgeteld. Daarmee accentueert de profetie het moeizame van die periode, 
dag voor dag kruipt ze voorbij, en heel die tijd staan die twee getuigen te profeteren. 
Opnieuw sluit de Openbaring zich hier bij de oudtestamentische profetie en haar 
vormen aan. H ier bij Zacharia 4. Daar zag de profeet een zevenarmige kandelaar, 
die gevoed werd uit een oliekruikje, dat haar olie weer betrok uit twee olijfbomen.
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Het is het beeld van de kerk, die uit het verval van de tijd van de ballingschap en 
van kort daarna weer wordt opgericht. De twee olijfbomen zijn kennelijk de beide 
grote ambtsdragers van die tijd, Jozua met het priesterlijk en Zerubbabel met het 
koninklijk ambt. „Door deze twee wilde God in die tijd Zijn volk Israël weer als Zijn 
volk doen uitkomen, en met Zijn genadegaven kronen.” (Greijdanus). Johannes ziet 
nu de beide getuigen als kandelaar en olijfboom tegelijk. Als kandelaar laten ze hun 
licht naar buiten de wereld in schijnen, als olijfboom dienen ze de kerk naar binnen 
door de genadegaven, welke God hun verleent. Voorts wordt hun werkzaamheid om- 
schreven in vormen opnieuw ontleend aan figuren uit de oudtestamentische ge
schiedenis. Een vuur gaat uit hun mond, dat hun tegenstanders verslindt. Zie Elia in
2 Kon. 2 : 9— 12.
Voorts hebben ze macht de hemel te sluiten, zodat het niet regent, welke trek op
nieuw aan Elia herinnert, 1 Kon. 17 : 1. Ook hebben ze de macht water in bloed 
te veranderen en met plagen de aarde te slaan, wat aan Mozes denken doet. Ex. 
7 : 20. Tenslotte worden zij echter gedood en liggen als een „theater” een schouw
spel op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, al
waar ook onze Heere gekruist is. De Openbaring vat in deze typeringen heel de godde
loosheid van het antichristelijk Babel samen onder de namen van oudtestamentische 
zonde-openharingen als Sodom en Egypte. Zo deed reeds de profetie. Zie Jesaja
1 : 10, 10 : 24. En wat Jeruzalem betreft: „Geestelijk heeft het aardse Jeruzalem 
zich één betoond met Egypte, en was het a.h.w. de culminatie van Egyptes vijand
schap en boosheid”. Maar hun dood is niet blijvend. N a 3*/2 dag staan zij weer 
op en varen ten hemel op vol eer. Met deze tijdaanduiding wordt een gebroken getal 
gegeven. Dat wil zeggen: hun dood-zijn wordt afgebroken door een souverein in
grijpen Gods en in het gezicht van hun vijanden varen ze nu zegevierend op. Op 
dat moment begeleidt de schepping majesteitelijk hun hemelvaart, de aarde beeft en 
7000 mensen komen om, een groot getal. Het tweede wee is nu weggegaan, het 
derde komt.

Wat de bedoeling van dit gedeelte der profetie betreft, de aanduiding van deze twee 
getuigen als de twee kandelaren en de twee olijfbomen, doet hen, in samenhang met 
Zacharias’ profetie, zien als de kerk in haar ambtelijke dienst. Greijdanus zegt het met 
zijn bekende woordkeus als volgt: „al de dienaren of ambtsdragers in ’s Heeren ge
meente door al de eeuwen heen, inzoverre deze door woord en daad het getuigenis 
van Gods Woord aan de wereld bekend maken of in haar uitroepen. Wij mogen ook 
zeggen”, aldus vervolgt hij, „dat zij de kerk zelve voorstellen, voorzoverre deze in 
haar leden en dienaren optreedt als verkondigster van de goede boodschap des god- 
delijken Evangelies”. En wat de macht van deze getuigen betreft, merkt genoemde 
exegeet op: „Ook nu is de gemeente met haar dienaren niet verstoken van de macht, 
waarvan in deze verzen gesproken wordt. Wat al de eeuwen door geschiedt in natuur- 
en mensenwereld, hangt samen met de gebedswerkzaamheden der gemeente”.
Schilder wijst met nadruk op de plaats van het optreden van deze getuigen in het 
geheel der Openbaring. Het staat tussen het blazen van de zesde (9 : 13— 21) bazuin 
en de zevende (11 : J5). Dat is tussen de ene crisis en de andere, tussen het „wee” 
dat gaat en het „wee” dat komt. „Gods besluit ontvangt zijn vervulling niet, zonder 
dat daarin het optreden van Christus’ getuigen zijn „eigen” d.w.z. de daaraan toege
wezen plaats heeft gevonden. Zowel de gebeden der heiligen boven (vijfde zegel) als 
het getuigenis van de kerk op aarde grijpen in op de gang der historie. En zoals in 
figuren van Jozua en Zerubbabel Zacharia in zijn tijd de kerk samenvatte, die 
wachtte op de nieuwe messiaanse orde, zo zijn deze figuren de „samenvatting” —  in
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twee representatieve figuren —  van de getuigende en in de strijd volhardende kerk”. 
Ze zijn een visionnaire gestaltegeving, „die aan de lezers een collectieve en markerende 
voorstelling bij brengen wil van het continue werk van al die getuigen Gods, die in 
de „laatste dagen” (het „laatste” bedrijf dus) direct en van nabij zullen betrokken 
worden in de door de Pinksterzege van Christus’ kerk wakker geroepen, reaction- 
naire(!) oecumenische en katholieke worstelstrijd tegen het Evangelie.. . . ”
Schilder wijst erop, dat het tweetal wijst op onderlinge aanvulling en legitimatie. En 
voorts, dat zij, evenals Mozes en Elia in hun tijd, de antithese in de wereld uitroepen. 
Maar tegelijk gaan zij deze beide grote oudtestamentische figuren te boven. Zij ont
vangen nl. een wonderkracht, „die het gecumuleerde kunnen van die twee grote 
kampvechters Gods tegelijk in zich verenigd vindt”. Maar Schilder wijst er ook op, 
dat al beschikken zij over de macht en de bevoegdheid van deze beide profeten, zij 
die bevoegdheid nog niet altijd gebruiken. Zij stellen niet dezelfde daad. Integen
deel, naarmate de tijd voortschrijdt, wordt de kerk wonderloos en komen bij de 
antichrist en de zijnen de wonderen. Toch oefenen zij grote kracht. „M aar onzicht
baar door de energieën van geloof en gebed.” Zo is dan de „bevoegdheid” der „ge
tuigen” een mogen beschikken (uit genade) over die onzienlijke krachten, die God 
inschakelt in de dramatiek der historie: geloof en gebed —  die veel vermogende 
factoren. Deze „twee getuigen „pijnigen” als „stille” krachten rééds in en door hun 
geloofs- en gebedsverkeer met den rechter van hemel en aarde; en hun daden in 
dit opzicht zijn gecombineerd met hun getuigenis, dat publiekrechtelijk wil zijn en 
hoorbaar is” .
In dit verband wijzen wij er ook op, dat Johannes zegt, dat zij hun getuigenis vol
eindigen. Het Grieks gebruikt hier een woord, dat afronden, vol maken betekent. 
Zij gaan met getuigen door tot hun getuigenis afgerond is. Zij halen uit de profetie, 
wat er in zat. Dat is hun „pijnigen” van het beest. Door volhardend te büjven bij 
de Schriften en de feiten uit de Schriften omtrent God en Zijn Christus door te 
geven, kwellen zij de antichristelijke wereld, totdat deze hen doodt. Maar hun neder
laag wordt hun overwinning. God wekt ze op en doet ze ten hemel varen.
Zo laat Johannes hier op schone wijze zien, hoe de kerk op aarde door haar profe
tische verkondiging ingrijpt op de loop der dingen. N u kan de zevende bazuin ge
blazen worden. Zij wordt niet eerder gehoord dan wanneer de kerk door haar 
profetische verkondiging haar getuigenis afgerond heeft. Als dan de zevende bazuin 
geblazen is, geschieden grote stemmen in de hemel en wordt de laatste machtige 
openbaring van Gods koningsschap aangekondigd. De vierentwintig ouderlingen 
vallen in aanbidding neer en de hemel wordt geopend. Johannes ziet de ark Gods in 
zijn tempel. De ark is de troonzetel Gods. Johannes ziet dus nu, hoe God Zich ten 
gerichte op zijn troon zetten gaat. Maar dat gericht zal plaats vinden naar de maat
staven van Gods recht en Gods trouw. Immers de ark bevat de wet der tien geboden, 
het getuigenis van Gods trouw en zijn recht. De laatste fase der wereldhistorie is 
ingegaan.
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Openbaring 12
DE >TR VULLING VAN GENESIS 3 : 15 IN APOCALYPTISCH PERSPECTIEF 

ƒ. Indeling:

Vs. 1—  6: De strijd van de draak tegen de zoon der vrouw.
Vs. 7— 12: De strijd van de draak tegen Michaël en zijn engelen.
Vs. 13— 18: De strijd van de draak tegen de vrouw en haar zaad.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: Een vrouw bekleed met de zon, en de maan onder haar voeten. Onder de
vrouw zal hier de kerk verstaan moeten worden aanvankelijk (vóór het kind 
gebaard is) van het oude verbond. Ze gaat immers zwanger van de Christus. 
In laatste instantie is er ook Maria, de moeder des Heren mede bedoeld. 
Nadat het kind gebaard is, stelt deze vrouw de kerk van het nieuwe verbond 
voor. De zon, waarmede zij bekleed is, duidt hare hoogheid aan. Dat de 
maan onder haar voeten is gesteld, symboliseert hare heerschappij. Zie 
p s. 8 : 7 .
De krans met twaalf sterren symboliseert haar zegepraal over haar vijanden. 
Twaalf is in de Openbaring het getal der volmaaktheid; het combineert 
God (wiens getal drie is) met de wereld (getal vier).

Vs. 3: Een grote rode draak met zeven hoofden en tien hoornen. Onder deze draak
wordt de satan verstaan, die als draak in de Schrift wordt aangeduid van
wege zijn verslindend en verwoestend karakter.
De zeven hoofden en tien hoornen spreken van zijn heerschappij over de 
wereldrijken der aarde.

Vs. 4: H et derde deel der sterren des hemels. Onder deze sterren des hemels zullen
de engelen te verstaan zijn, die soms als sterren worden aangeduid in de 
SchrifL Job. 38 : 7.

Vs. 6: Twaalfhonderd en zestig dagen. Omspannende de tijd vanaf de hemelvaart,
zie vs. 5, 6 tot aan de oordeelsdag, zie 11 : 11 v.v.

Vs. 14: Twee vleugelen van een grote arend. De vrouw wordt als arend aangeduid
om het krachtvolle van haar vlucht aan te duiden. Greijdanus legt de 
twee vleugelen uit als symbolen van het geloof en het gebed der gemeente. 
Maar, hoewel deze uitleg ons schone perspectieven biedt, is ze o.i. toch 
moeilijk te funderen. Wij zijn van mening, dat men, voorzichtiger, ze slechts
als een omschijving van de arend kan zien, zonder dat dit detail verdere
uitleg vordert.
Een tijd, tijden en een halve tijd. Zal uitgelegd moeten worden in de zin van 
een jaar, twee jaren, en een half jaar, is samen 42 maanden en opnieuw dus 
1260 dagen.

3. Overzicht van de inhoud:

Opnieuw komt Johannes in de Openbaring met een intermezzo. N a hoofdstuk 
XI zouden wij de beschrijving van het eindgericht verwachten. M aar vóór Johannes 
zover komt, laat hij ons eerst in apocalyptisch perspectief de loop van de historie op 
aarde zien. In dit hoofdstuk toont hij met name de geheel de wereldhistorie om
spannende strijd tussen de slang en haar zaad enerzijds en het vrouwenzaad anderzijds. 
In zover sluit dit hoofdstuk prachtig aan bij Genesis 3 : 15. Daar had God immers
de coalitie tussen de vrouw en de slang verbroken door de antithese te proclameren
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tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En de achtergrond van die antithese laat 
Johannes hier nu apocalyptisch zien. Wat in de historische boeken van de Schrift 
ons gedetailleerd getoond wordt, nl. het verloop van die antithetische worsteling 
tussen slang en vrouwenzaad, wordt hier apocalyptisch onthuld. Terecht zegt Greijdanus: 
„de antithese in het leven der mensheid zich openbarende, is wezenlijk slechts een 
werking van de antithese van God en satan”. En verder: „De eigenlijke geestelijke 
worsteling wordt ons nu in visioen onthuld: het wezenlijke karakter van de strijd en 
wie de grote en hoofdworstelaars in die strijd zijn”.
Tegelijk laat Johannes zien, waar de oorsprong van deze strijd te zoeken is. De 
zonde is niet op de aarde begonnen, maar in de hemel. De draak, een nadere uit
werking in beeld van de slang in Genesis 3 : 15 (het beeld laat nog meer dan „slang” 
het verwoestende, verslindende karakter van de satan zien) trekt een derde deel der 
sterren des hemels weg. Onder deze sterren zijn engelen te verstaan. De grote revolutie 
in de hemel omvatte een belangrijk deel der engelen, dat uit de hemel werd wegge
sleurd in de opstand van de slang. En nu laat dit hoofdstuk ons de activiteit van de slang 
in zijn revolutie zien.
Johannes ziet hem staan vóór de vrouw, die het kindeke gaat baren. Daarin ligt godde
lijke ironie. De draak staat vóór de vrouw. Dit korte beeld toont ons heel de geschiedenis 
van het oude verbond in apocalyptisch perspectief. Van Genesis 3 : 1 5  tot Lucas 2 is er 
een felle worsteling geweest van de zijde van de draak om de vrouw te verslinden, en 
aldus de geboorte van de Christus te verhinderen, maar het is hem niet gelukt. Wanneer 
het kindeke eenmaal geboren is, wordt het weggerukt tot God en zijn troon. In  die korte 
uitdrukking wordt als het ware gecomprimeerd het sterven en de hemelvaart van onze 
Heer Jezus Christus. Toen Hij roepende met een grote stem zijn Geest beval in de 
handen des Vaders, werd Hij reeds weggerukt tot Gods troon. Maar dit werd a.h.w. 
voltooid, toen Hij publiek over alle duivelenmachten triomferend opvoer ten hemel vol 
van glorie. Toen was Hij metterdaad naar ziel en lichaam weggerukt tot Gods troon. In 
eerste aanleg zal dit visioen ook wel zien op Christus’ ontkomen aan Herodes en diens 
aanslag, maar toch omvat het meer, heel Christus’ sterven en hemelvaart is erin be
grepen.
De roomse kerk heeft dit visioen aangegrepen om er de z.g. Ten Hemelopneming van 
Maria mede te bewijzen. In November 1950 is dit leerstuk immers tot dogma van de 
roomse kerk geproclameerd en onder het schaarse Schriftbewijs, dat daarvoor werd aan
gevoerd, is ook dit hoofdstuk. Maar hier wordt door Johannes niet gesproken van een 
Ten Hemelopneming van Maria. Hij spreekt slechts van een teken, dat in de hemel gezien 
werd. De vrouw, die hij in de hemel ziet, en waaronder inderdaad in laatste instantie 
ook Maria zal te verstaan zijn, omvat meer en voer niet ten hemel op. Ze wordt slechts in 
het kader van dit visioen door Johannes in de hemel gezien. In feite is het dogma van 
M aria’s Ten Hemelopneming dan ook niet anders dan een logische conclusie uit het 
eerder tot dogma verheven leerstuk van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis. Toen dat 
eenmaal tot dogma verheven was, moest dit wel volgen. Dat Rome intussen dit hoofd
stuk als bewijsmateriaal aanvoert, is wel een sterk bewijs hoe ver men komt als men 
eenmaal zijn dogma’s is gaan funderen op logische conclusies en ze niet van het begin 
af aan fundeert in de Schrift.

In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk laat Johannes nu zien de strijd, welke na 
Christus’ hemelvaart is ontbrand tussen de satan en zijn engelen enerzijds en de aan 
God getrouwe engelen onder leiding van Michaël anderzijds. Greijdanus zegt, dat er niets 
tegen is te geloven, „dat na Jezus’ hemelvaart in de hogere sferen een machtige strijd 
der hemel- en der hellegeesten is gevoerd, die eindigde met het eens voor altijd uitwerpen
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der duivelen uit de hemel boven wolken en sterren, zodat zij daarna in de lagere sferen 
besloten zijn, waarom Paulus in de Ephezerbrief ook spreekt van de macht der lucht”. 
Hoe het zij, in ieder geval is er een hevige strijd gevoerd, die uitgelopen is op de uit
werping uit de hemel van de grote rode draak. We staan hier voor het feit, dat uit ver
schillende Schriltplaatsen blijkt, dat de duivel onder het oude verbond permissie had om 
in de hemel zich vóór God te stellen. Men denke aan het boek Job en aan de geschiedenis 
van Jozua de hogepriester, die Zacharia ook aangevallen ziet door de satan voor God. 
Satan wordt daarom hier de verklager der broederen genaamd. Hij stelde zich a.h.w. in 
een groot rechtsgeding voor de troon van God, om daar de gelovigen op grond van hun 
zonden aan te klagen. Maar dat is nu afgelopen. Nu Christus aan Gods strenge rechts- 
eisen heeft voldaan, is er voor hem geen mogelijkheid meer de verkorenen bij God te 
verklagen. Greijdanus zegt het zo: „Doch de zelfofferande van Christus aan het kruis 
deed diens eis geheel vervallen, omdat daardoor aan Gods strafvorderende gerechtigheid 
strikte voldoening werd gegeven, zodat ook niet de minste schijn tot vordering van 
enige straf thans voor de satan overbleef”. Vandaar nu de hemelse lofzang: Nu is de 
zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God, en de macht van zijn 
Christus; want de aanklager onzer broederen, die hem aanklaagde voor God dag en nacht 
is nedergeworpen. . . .  vs. 10. De rechtvaardiging der gelovigen is nu volkomen geworden 
en hun gerechtigheid onschendbaar.

Nu komt het derde en laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Johannes neemt nu de draad 
van vs. 6 weer op, die even onderbroken was door het bericht van de strijd tussen 
Michaël en zijn engelen enerzijds en de afvallige engelen anderzijds. Nadat het kindeke, 
dat de vrouw gebaard had, weggerukt werd tot God en zijn troon, keerde de woede van 
de draak zich tegen de vrouw en de overigen van haar zaad. Daarop reflecteren even
eens zij, die het overwinningslied in de hemel zingen. Zij roepen ook het wee uit over de 
aardebewoners. Nu de draak de slag tweemaal verloren heeft, eerst tegen het kindeke en 
daarna tegen Michaël en zijn engelen, richt hij de volle energie van zijn toorn tegen de 
aarde en de aardebewoners. Hij heeft een grote toorn, wetende, dat hij een kleine 
tijd heeft Zijn toom  is des te heviger naarmate de tijd, welke hem toegemeten is, 
korter is.
In het teken vap de vrouw ziet Johannes nu de kerk na de hemelvaart van Christus. 
Hij ziet in haar nu als het ware de ganse kerkgeschiedenis, zoals die na Christus’ hemel
vaart verloopt. De vrouw vlucht in de woestijn. Nu de Zoon  der vrouw veilig gesteld 
is in de hemel, moet de vrouw vluchten in de woestijn. Daarmee, zegt Schilder, wordt 
bedoeld „harde dienstbaarheid, smartenvol eksiel. Zijn  beveiliging betekent voor de kerk 
de onvermijdelijke intrede van nieuw, versterkt opdringend gevaar”. Héél het leven van 
Christus’ kerk na de hemelvaart is als woestijnleven te typeren. Maür, en dat verdient 
ook ten volle onze aandacht, de vrouw vlucht naar de woestijn met arendsvleugelen. 
Zij vlucht naar de woestijn, dat is haar zwakheid, maar zij vlucht met arendsvleugelen, 
dat is haar kracht. Schilder heeft het zo schoon uitgelegd, dat vluchten met de vleugelen 
van een arend: „Zie, overal waar een mens Gods bang is voor de zonde, zijn doods
vijanden, duivel, wereld, eigen vlees —  doch óók tegelijkertijd in geloof aan de waar
achtigheid der beloften Gods de vleugelen durft uitslaan, die de Geest hem geeft, d a ir  
is hij (nl. de „schone christen”)”.

Greijdanus legt de vleugelen uit als geloof en gebed. Inderdaad, dat zijn de wapenen 
waardoor Gods kerk krachtig is in de woestijn. Maar wij vragen ons af of het de 
bedoeling van de tekst is ook dit detail nader als symbolisch uit te leggen. O.i. biedt de 
tekst daarvoor geen grond.

42



In de woestijn wordt de vrouw nu aangevallen door de draak. Hij spuwt een rivier 
uit zijn mond, waardoor hij de vrouw zoeKt te verslinden. Maar de aarde komt de 
vrouw te hulp, opent haar mond en verzwelgt de rivier vóór hij de vrouw kwaad 
kan doen. Greijdanus zal wel gelijk hebben als nij schrijft, dat hiermede bedoeld wordt 
„de beroering der geesten en der volkeren, door satan verwekt, om in die beroering de 
kerk te doen ondergaan”. Maar een andere vraag is of hij gelijk heeft, als hij van 
mening is, dat met de aarde hier bedoeld wordt „hetgeen in het menselijke, en wereld
lijke leven de aanslagen en bedoelingen van satan tegen ’s Heeren gemeente verijdelt”. 
Hij wijst dan op de strijd van David en Saul, van Karei V en Frans I, waarbij zich 
telkens situaties voordeden, waardoor de kerk des Heren en de ambtsdragers werden 
uitgered. Schilder maakt een opmerking, die m.i. ons verder brengt. Hij verwijst naar 
Hosea 2 : 20— 22, waar de profeet spreekt van Gods trouw aan het „natuurverbond”. 
Hij schrijft: „Dan zal Hij maken, dat de aarde ons „trouw blijft” . Koren en most 
zullen de aarde verhoren, en deze zal de mens, de koningsmens, die kind en dienst
knecht was bij God, verhoren. Totdat de tijd gekomen zal zijn voor de grote ver
drukking. Dat wil zeggen: als de aarde de vrouw te hulp komt, betekent dat, dat zolang 
de plaats van de vrouw door God in de woestijn besproken is, zij haar voedsel van de 
aarde zal ontvangen, krachtens Gods trouw in het natuurverbond. Zo staat het „na
tuurverbond” in dienst van het genadeverbond en moet de aarde met haar hulpbronnen 
de kerk dienen. Zo ziet Johannes de geschiedenis uitlopen op de verscherpte antithese. 
Naar Genesis 3 : 15 blijft de slang woeden tegen de vrouw en haar zaad. En eerst 
op de jongste dag zal, ook naar de duidelijke bedoeling van Genesis 3 : 15 aan de 
slang de kop definitief vermorzeld worden. De oude uitleg dat dit op Golgotha reeds 
geschied zou zijn, is dan ook onhoudbaar. Dat laat ook Openbaring 12 ons duidelijk 
zien. Het laatste vers van dit hoofdstuk behoort eigenlijk bij Openbaring 13 en willen 
we dan ook daarbij bespreken.

Openbaring 13
DE TWEE BEESTEN

1. Indeling:

Vs. 1— 10: Het beest uit de zee.
Vs. 11— 18: Het beest uit de aarde.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: Uit de zee. Onder zee wordt hier, zoals vaker in de Schrift, verstaan de
volkerenwereld. Zie ook Op. 17 : 15.
Een beest. Vergelijk voor deze profetie Daniël 7 : 4— 7, die ook reeds de 
wereldrijken in de gestalten der dieren zag opkomen.
Zeven hoofden met tien hoornen. Het beest omvat de rijken der mensheid
(Egypte, Assyrië, Babylonië, Perzië, Grieks-Macedonische rijk, Rome, het 
zevende moet nog komen). Zie ook de droom van Nebukadnezar. De tien 
hoornen zien op aardse machtsmiddelen, waarover het beest beschikt.

Vs. 2: Luipaard, beer en leeuw. Het beest openbaart zich in de gestalte van de meest
verscheurende dieren. Luipaard, de haast typerend van het beest, de beer
zijn kracht en de leeuw zijn woestheid. Zie ook Hosea 13 : 7, 8.
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Vs. 5: Twee en veertig maanden. Hetzelfde tijdsbestek als in 11 : 2, 3 en 12 : 6:
Omvat de tijd tot aan Christus’ wederkomst.

Vs. 10: Lijdzaamheid. Volharding.
Vs. 11: Uit de aarde. Dat is de na de val in de zonde liggende aarde. Dit beest

symboliseert het profetisme, twee horens. Het doet zich voor als een 
schaap.

Vs. 13: Vuur uit de hemel. Het bootst de openbaringswonderen van Elia na.
Vs. 15: Beeld van het beest. Bedoeld wordt, dat de valse profeet het zal voordoen

alsof het beeld van het beest leeft, zodat de mensen het gaan aanbidden.
Vs. 18: Zeshonderd zesenzestig. Dit getal is op allerlei wijzen verklaard. Men zie

daarvoor K. Schilder. De Openbaring van Johannes en het sociale leven, pag.
266 v.v. Te onderscheiden zijn twee verklaringswef/joden. De ene zoekt een
naam van een persoon, die achter de cijfers verborgen zijn. De meest voor 
de hand liggende verklaring is dan Cesar Neron. Men vindt deze naam door 
de hebreeuwse letters van het alfabet te combineren met behulp van zes- 
vouden. De andere blijft symbolisch en is van oordeel dat Johannes door 
dit getal niet een concreet historisch persoon (in casu dan Nero) zou hebben 
bedoeld, maar een symbolische aanduiding zou hebben gegeven van de figuur 
van de antichrist. Zo de gereformeerde exegeten: Kuyper, Greijdanus, De 
Moor, Hepp. Mauro en Schilder. Greijdanus verklaart in zijn commentaar 
aldus: „Daarom stelt 666. met zijn drie zessen, de volheid der ganse wereld, 
in hare hoogste ontwikkeling, volledige samenwerking en uiterste krachts
inspanning voor. Hierdoor wordt de antichrist dus aangewezen als de be
heerder der wereld, met wien allen samenwerken, en die op het hoogtepunt 
staat van alle menselijk weten, en kunnen, en de gehele schepping tot zijn 
beschikking, en in zijn dienst, schijnt te hebben, maar die zich met dat alles 
keert tegen God. en Zijnen Christus, en Zijne gemeente, en Zijnen dienst.” 
Schilder in dezelfde geest: ..Het grondgetal zes uitgewerkt in alle concrete 
verhoudingen (eenheden, tientallen, honderdtallen) betekent dan: „een op 
weg willen ziin naar het goddelijk zevental, doch in die ontwikkeling niet 
slapen: mens blijft mens. en hij wordt in ziin hoogmoed gestuit.” Interessant 
is de verklaring, die Greiidanus in ziin eerste boek over de Openbaring geeft. 
Hij heeft haar niet herhaald in de Korte Verklaring, ook niet in de Kommen- 
taar. Hii ontbindt het getal als volgt: 1 1 x 6  plus (10 x 10) x 6 is 666 eri 
dit symboliseert de macht of den persoon, bij en in wiens door associatie 
(vereniging), concentratie (samentrekking), cumulatie (opeenhoping), culmi
natie (verheffing), gevonden wordt de combinatie (verbinding) en incarnatie 
(belichaming) van de geschapen krachten en werkineen in haar finale (laatste) 
ontwikkeling, m aar die van Gods vreze dienst, erkenning en verheerlijking 
ook zelfs den «chiin verwerpt.” ..Het is hier het schensel, en altoos weer en 
geheel en uitsluitend het geschapene, los van den Schepper.”

3. Overzicht van de inhoud:

In hoofdstuk XII had Johannes gezien, hoe de draak de vervolging tegen de vrouw 
en de overigen van haar zaad had ingezet. Dat zag dus op de periode na Christus’ 
hemelvaart tot aan ziin wederkomst. Nu krijgt hij twee nieuwe visioenen, waardooi 
het leven van de kerk tot aan de wederkomst van haar Heer nog nader getypeerd en 
omschreven wordt.
Aan het slot van hoofdstuk 12 had Johannes gezegd, dat hij stond aan het strand 
der zee. Nu ziet hij uit die zee een beest opkomen, dat zeven hoofden heeft, en 
tien hoornen, de hoornen waren voorts gekroond. Het beest ziet er afschrikwekkend 
uit. hef Hikt op een luipaard, heeft berenpoten en een leeuwenmuil. Het ontvangt van 
de draak zijn kracht, zijn troon en grote macht. Duidelijk is dit beest dus onderscheiden
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van de draak zelf. Het is slechts een instrument, een handlanger van de draak. Maar 
dan o o k  een vervaarlijke. Immers, het herinnert in allerlei opzichien aan het gezicnt, 
dat Daniël vermeldt in Dan. 7 : 4— 7, die ook dieren zag verscmjnen. God sluit Zich hier 
bij de aan Daniël gegeven openbaring aan. Alleen Daniël zag nog vier atzonderujke 
dierengestalten verrijzen. Johannes ziel dit ene als het ware ais de concentratie van de 
dieren van Daniël. Dit ene beest is de symbolische typering van héél de anucnristehjke 
wereldmacht, zoals deze zich tenslotte in de figuur van den antichrist tegen het einde 
der historie zal manifesteren. De zeven hooiden zullen zien op de zeven wereld
rijken, waarvan de profetieën van Daniël reeds spraken: het Egyptische, het Baby
lonische, het Assyrische, Medo-Perzische, Grieks-Macedonische, Komeinse en het 
zevende rijk moet dan nog komen. Een van zijn hoofden zag Johannes dodelijk gewond. 
Daaronder zal te verstaan zijn, dat het Komeinse Rijk een dodelijke slag werd toe
gebracht, waardoor voor vele eeuwen de volkeren uit elkaar geslagen waren en pas 
wanneer deze wond genezen is zal het zevende rijk weer opkomen, het laatste van de 
antichrist
Johannes ziet, hoe deze antichristelijke wereldmacht zich permanent stelt tegen de 
kerk van Christus. Zij spreekt godslasterlijke dingen en doet de kerk de oorlog aan. 
De absolute staatsmacht heeft zich altijd antithetisch tegenover de kerk gesteld. Zij 
eist immers voor zich op absolute gehoorzaamheid en verdraagt n ie t dat de kerk niet 
haar, maar de Christus als de enige Souverein belijdt. Johannes ziet dan ook hoe dit 
beest tenslotte alle volken en talen omvat: de verenigde antichristelijke naties van de 
toekomst. De verzen 9 en 10 zullen we zo hebben te verstaan, dat de Schrift daar 
aanspoort tot lijdzaamheid. Wanneer het beest de „slachtschaepkens Christi” in de ge
vangenis voert, moeten zij zich niet verzetten, maar lijdzaam zich op de kruisweg 
achter Christus laten voeren.
Vervolgens ziet Johannes een tweede beest opkomen, ditmaal uit de aarde. Dit beest 
stelt het valse profetisme voor. Zie ook Op. 20 : 10. H et lijkt op het Lam, het heeft 
ook twee hoornen, maar waar Christus de ware profeet is, is dit de valse. Het is 
de wereldpropaganda der leugen, welke het eerste beest voert ten bate van zichzelf 
en van de draak. „Winnend door zijne aangenaamheid, maar moordend door zijn 
dodelijken, vergiftigden inhoud” (Greijdanus).
Greijdanus merkt ook op, dat hetgeen aangaande de werking van dit tweede beest 
beschreven is, vooral op de toekomst ziet en daarom bij de uitlegging voorzichtig
heid geboden is. Het tweede beest is dus de leugenpropaganda, welke de komende anti
christelijke wereldmacht voor zichzelf zal voeren en die de mensen zal leiden tot 
aanbidding van het beest en van de draak. H et beschikt zelfs over wondermacht en 
bootst de wonderen van Elia na. Naarmate de tijd opschuift naar het einde zien wij 
dat de wonderen steeds meer verschuiven van de ware profetie naar de valse en 
van de ware kerk naar de valse. Daarom zeggen wonderen en tekenen op zichzelf 
ook niets. Het Woord moet ze legitimeren. Greijdanus zegt: „En zo wordt door de 
uitgroei der staatsbemoeiing de algemene aanbidding der staatsmacht, eindelijk in één 
eminent (zich boven anderen hoog verheffend) hoofd culminerend (zich als samen
trekkend), zeer in de hand gewerkt en bevorderd. Weet nu straks een machtige per
soonlijkheid zich ten middelpunt van een veelbeheersend staatsbestuur te maken, dan 
vindt de aanbidding, van welke hier gesproken wordt, ook hare persoonlijke toe
spitsing”.
Johannes wijst er verder op, dat dit tweede beest een wereld-omvattende boycot zal 
leiden. Het zal maken, dat wie niet het merkteken, het insigne van het beest aan zijn 
voorhoofd draagt, niet zal kunnen kopen of verkopen. Straks komt de grote boycot. 
Greijdanus schreef reeds jaren geleden met profetische blik over wat wij beginnen mee
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te maken aan vervulling van deze profetie. „Komt er tussen deze onderscheidene 
unions, verenigingen, bonden, trusts enz., contractuele verbinding; en wordt dit 
samenstel in verbinding gebracht met de staatsmacht en haar eminent hoofd, 
dan is de weg gebaand voor hetgeen hier aangekondigd wordt”. W at wij van
daag meemaken in het z.g. neo-syndicalisme, dat wil zeggen in het aan zich 
trekken van de staatsmacht, door de grote vakbonden, is alzo hier reeds voorzegd. Wie 
straks geen lid meer is van die de staatsmacht occuperende vakbonden zal worden uit
gesloten van het sociale en economische leven. Een verschijnsel, dat men trouwens ook 
reeds in de U.S.A. en Canada kan waarnemen. Tenslotte wekt Johannes op het getal 
van het beest te berekenen, het is het getal van een mens: 666. Wie dus zijn tijd verstaat 
in het licht der profetie zal in staat zijn te berekenen het symbolische getal van de 
komende antichrist. Onder de uitlegkundige bijzonderheden hebben wij reeds een uit
werking van de verschillende exegeses van dit getal gegeven. Zo heeft Johannes in deze 
beide beesten gestal ten ons een profetisch inzicht gegeven in de bedreiging, welke er 
voor de trouwe kerk is in de almachtige staat, steunend op en soms geleid door de vak
bonden, die heel het leven beheersen gaan. Wie oren heeft om te horen, die hore (vs. 9).

Openbaring 14
TUSSEN DE LAATSTE BAZUIN EN DE EERSTE FIOOL

1. Indeling:

Vs. 1— 5: Het lied van het Lam en de 144.000.
Vs. 6— 13: De drie engelen en het oordeel over Babylon.
Vs. 14—20: De tarwe- en de wijnoogst der aarde.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: De honderdvierenveertig duizend: zie bij 7 : 4. Wij verstaan daaronder de kerk 
in druk en vervolging.

Vs. 4: Zij zijn maagden: beeld van het feit, dat de kerk zich vrijgehouden heeft van 
de geestelijke hoererij met het Beest (zie hoofdstuk 13 : 12).

Vs. 8: Babylon. die grote stad: Babel wordt hier gezien als de concentratie van de van
God afgevallen wereldmacht.

Vs. 8: gedrenkt: bedoeld wordt, dat Babel de volkeren heeft verleid. Dit wordt voor
gesteld door het te drinken geven van wijn.

Vs. 11: de rook van hun pijniging, d.w.z. de rook van het vuur, waardoor zij ge
folterd werden.

Vs. 14: een scherpe sikkel. Zie ook Dan. 7 : 13 en Op. 1 : 13, ook het gezicht uit 
Ezechiël 1. De zoon des mensen ziet Johannes hier uitgerust met de sikkel als 
een instrument des gerichts.

Vs. 15: de oogst der aarde. De Op. sluit zich hier aan bij Joël 3. Daar wordt ook ge
sproken van de dubbele oogst der aarde. De tarweoogst ziet hier op het rijp- 
geworden-zijn van de kerk, die onder het beeld van rijpend graan wordt voor
gesteld. De goddelozen worden voorgesteld door het beeld van rijp geworden 
druiven.

Vs. 20: Bloed uit de wijnpersbak. Het beeld gaat nu over van dat van een wijnpers
bak, die getreden wordt, in dat van een bloedige slag. Vandaar ook de tomen 
der paarden.
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Vs. 20: Zestienhonderd stadiën ver: 1600 is 4 x 4 x 10 x 10. „Het stelt volheid voor,
in de hoogste mate. Al het wereldse, zondige, de goddelozen met wat tot hen 
behoort, gaat onherstelbaar te gronde in schrikkelijk verderf.” Greijdanus.

3. Overzicht van de inhoud:

Openbaring 14 is een merkwaardig hoofdstuk in het geheel van het boek. Het staat 
tussen Op. 11— 13 enerzijds en Op. 15 en volgende anderzijds. In Op. 15 zet het eind
oordeel in, dat we eigenlijk reeds na Op. 11 (de zevende bazuin) zouden verwachten. 
Dit eindoordeel werd al maar verschoven, zoals we eerder zagen. Van het zevende 
zegel naar de zevende engel en van de zevende bazuin naar de donderslagen. En nog
maals draalt nu de profetie in dit hoofdstuk vóór ze zich zet aan de beschrijving van 
het eindgericht. We ontvangen thans enkele tussengezichten, die de overgang vormen 
van Openb. 11— 13 naar Op. 15. Vs. 1— 5 geeft ons een prachtig gezicht. Het staat 
wel in flagrante tegenstelling tot het gezicht van de beide beesten in het vorige hoofd
stuk. „Plotseling en zonder overgang”, zegt Greijdanus, „verschijnt nu het Lam met 
zijne gekochten, die jubelend lofzingen van de victorie hun gegeven, en zien wij ons 
de gehele vernietiging der strijdmacht van de vijanden getekend”. De 144.000, waar
van hoofdstuk zeven ons reeds sprak, en waaronder wij de kerk op aarde in ver
drukking verstaan, horen wij hier zingen. In hoofdstuk zeven werden ze ons getekend, 
zoals ze vóór de grote verdrukking stonden. En we zagen, hoe ze daar verzegeld 
werden om in de komende stormen staande te kunnen blijven.
N u zijn de stormen, welke in Op. 13 getekend werden, over hen heengegaan en 
triumferend komen ze nu te voorschijn. Ze staan mèt het Lam op de berg Sion, dat 
is de tempelberg. Ze zingen daar een gezang, dat niemand kan leren. Want het wordt 
geboren uit de verdrukking, die zij alleen doorgemaakt hebben en ze zingen de lof 
van het Lam, dat hen kocht met zijn bloed. Voorts wordt van hen gezegd, dat zij 
maagden zijn, die het Lam volgen, waar het ook heengaat. Dat laatste kan een dubbele 
betekenis hebben. Het kan betekenen, dat zij de geboden van het Lam doen, het kan 
ook betekenen, dat zij de erewacht van het Lam vormen. Beide betekenissen sluiten 
elkaar niet uit. Rome heeft deze woorden aangegrepen om er het celibaat van de 
priesters mee te verdedigen. Maar dat is dwaasheid. Greijdanus zegt er in zijn stoere 
Nederlands het volgende van: „Van geen ongehuwden staat wordt hier gesproken, tot 
onere van het heilig echtverbond, als ware dat on zichzelf van lager orde, maar op 
een zich vriihouden van onheiliee vermenging of geestelijke ontreiniging wordt hier 
gedoeld”. „Maasden”, aldus Greijdanus, „worden zij genoemd, ofschoon zij mannen 
vrouwen en ook kinderen ziin, omdat „maaed” het denkbeeld van ongerepte ere, 
zuiverheid en deued het sprekendst uitdrukt” . Zij zineen de lofzang op het gekocht 
zijn door het Lam. Zij waren in zichzelf niet beter dan de anderen, die op de aarde 
woonden. M aar het Lam heeft hen in ziin grote rechtsstrijd gekocht met zijn bloed. 
Er is in dit eerste deel van hoofdstuk 14 een prachtige contrastwerking. Leg dit 
hoofdstuk eens naast Op. 13 en ee ziet hoe alles in contrasten is geopenbaard. Daar 
was de hoofdpersoon de draak met ziin beide beesten, hier het Lam met deeenen, 
die Hem volgen. D aar zaeen we de schrikkelijke openbarine van de goddeloosheid in 
het voleen van het beest. H ier de eodsvrucht van hen. die het Lam voleen, waar het 
ook heeneaat. D aar eine het over hen. die het merkteken van het beest droeeen. H ier 
wordt eesproken van hen. die vergezeld ziin door God de Here. Straks zal de eind- 
overwinnine van Christus ten volle ontsluierd worden. M aar hier in dit opzicht van 
de 144 000 op de Sionsberg hebben we daar reeds een voorproef van.
Het volgende gedeelte van dit hoofdstuk, de verzen 6 tot 13 omvatten het gezicht
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van een drietal engelen, zie vs. 6, 8 en 9. Engelen komen in dit boek voor als 
boodschappers van God. Zij zijn de representanten van het transcendente oordeels- 
geweld van God, dat van boven in deze wereld invaart.
De eerste engel roept allen op tot het vrezen en aanbidden van God. Want, zegt hij, 
de ure van het oordeel, van de krisis, is gekomen. Let erop, dat er thans niet van 
de dag, maar van het uur van het oordeel wordt gesproken. Het komt naderbij. Thans 
wordt reeds van het moment van oordeel gesproken. Ook dit eerste engelengezicht 
toont ons weer het goddelijke geduld. God waarschuwt nog vóór het oordeel wordt 
ten uitvoer gelegd. Greijdanus zegt: „Op welke wijze deze Evangelieroepstem nog 
eenmaal feitelijk zal uitgaan tot alle volken, wordt niet nader aangewezen”. Te denken 
is hier o.i. aan het werk der zending. De tweede engel roept reeds uit, dat Babylon 
gevallen is. Voor het eerst in de Openbaring horen we hier van Babel, de concentratie 
van de van God afgevallen wereldmacht. En met de boodschap van deze engel grijpt 
God a.h.w. reeds vooruit op wat er straks aangaande Babylon gezegd zal worden. 
Ook deze vooruitgrijpende verkondiging van Babels val is nog Evangelieprediking en 
waarschuwing. Het is een waarschuwing tot allen om zich nu reeds los te maken uit 
de omklemming van deze Gode vijandige wereldmacht. De derde engel accentueert 
het door de tweede gesprokene nog eens. Ongemengd zal straks de toorn Gods zijn. 
N a dit gezicht hoort Johannes een stem, die zalig spreekt de doden, die in de Here 
gestorven zijn. Tegenover de onvermengde toorn Gods over hen, die Babel volgen, 
staat nu in scherpe tegenstelling de zaligspreking van hen, die in de Here sterven. De 
engel zegt nog, dat hun werken met hen volgen. Dat wil zeggen de vrucht van ons 
leven wordt ingedragen in Gods schuren.
Die laatste gedachte wordt dan nader uitgewerkt in het schone visioen van de tarwe- 
en de wijnoogst der aarde. De kerk wordt hier met het beeld van tarwe aangeduid. 
Ze is als de tarwe, die staat te rijpen op Gods wereldakker. Als ze rijp is, wordt ze 
gemaaid. We kunnen dit visioen uitleggen met het oog op het heden en tegelijk met 
het oog op de toekom st Iedere keer als er een gelovige sterft, slaat Christus reeds 
zijn sikkel in de oogst der aarde. Niemand sterft vóór zijn tijd, al spreekt de wereld 
zo wel eens. Ieder leven wordt door Christus geoogst als het rijp is. M aar tegelijk 
ziet dit visioen op het einde. Dan wordt de volle oogst der kerk door Christus binnen
gehaald. Ais de laatste verkorene geboren is en rijp geworden met heel de kerk van 
die dagen, sluit God de ontwikkeling van kerk en wereld af. Zij zijn nu rijp geworden 
onder de zon van Gods lankmoedigheid, waaronder Hij kerk en wereld al die tijd 
gedragen heeft.
M aar daaruit rijpt een andere oogst. Hij ziet naast de tarweoogst der aarde de druiven
oogst rijpen. Het beeld is schriftuurlijk en komt reeds voor in Joël 3. Daar is ook 
reeds sprake van een wijnpersbak, die getreden wordt. Met de druiven, die getreden 
worden, worden dan de goddelozen bedoeld. Zij rijpen ook onder de zon van Gods 
lankmoedigheid. God draagt de vaten des toorns, tot het verderf toebereid. En ook zij 
worden afgesneden, wanneer zij rijp geworden zijn. M aar terwijl de tarwe gaat in de 
eeuwige schuren van God, worden de goddelozen geworpen in de wijnpersbak van zijn 
toom. En die wordt buiten de stad getreden. Dat wil zeggen, zegt Greijdanus, „dat dit 
allermeest daarvan spreekt, dat de aanstormende machten het doel van hun boze tocht 
niet bereiken zullen”.
Plotseling verandert dan het beeld, zoals dat in de Schrift zo vaak geschiedt. Er is 
bloed uit de wijnpersbak gekomen, zegt Johannes, tot aan de tomen der paarden, 
duizend zeshonderd stadiën ver. Het beeld is overgegaan in dat van een krijgsmacht, 
die plotseling komt aanstormen. De goddelozen bestormen de heilige stad, maar kun
nen er niet in penetreren. Er komt een ontzettende bloedstroom, die reikt tot aan de
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tomen der paarden. 1600 stadiën betekenen 80 uur gaans, dat is precies de lengte van 
Palestina. 1600 is voorts te ontbinden in 40 in het kwadraat, dat is tien en vier in de 
tweede macht verheven. Daarin lipt weer opgesloten de gedachte van de totale wereld
ontwikkeling en daarom, zegt Greijdanus, doelt deze bloedstroom „van 1600 stadiën 
lengte op de gehele tenonderbrenging van de ganse wereldmacht in de hoogste ont
plooiing harer laatste krachten”.
Hiermede is dit gezicht afgesloten. We citeren nog eenmaal Greijdanus: „De mens
heid heeft zich dan als hoofddeel van het geschapene gepropageerd (vermenigvuldigd) 
tot in haar laatste eenling, werd rijp tot haren hoogsten graad, biedt dies het voort
gebrachte aan van ’t geen zij heeft verricht; het resultaat van al haar zijn en voelen 
en streven wordt dan naar het voorbepaald ontwerp geoogst” .
Heel dit hoofdstuk staat in het teken van de lankmoedigheid Gods, die term uit onze 
waarnemingstaal, waardoor wij plegen aan te duiden, dat God langzaam is in zijn 
haast om te komen tot de consummatie der wereld. De 144.000 werden bewaard 
onder stormen, welke het beest over de wereld bracht, toegelaten onder die lank
moedigheid Gods, de drie engelen spraken van het komend gericht, dat onder die 
lankmoedigheid nog werd uitgesteld en het laatste visioen sprak van een onder die 
lankmoedigheid rijp geworden wereld. Zo werkte zich in de wereld uit het welbe
hagen Gods in verkiezing en verwerping en was ook deze langzame haast des Heren 
„naar het gemaakt bestek”. Het gaat in de volgende hoofdstukken nu snel aan op 
het eeuwige leven en de eeuwige dood.

Openbaring 15
DE FIOLEN VAN GODS LAATSTE TOORNUITGIETING WORDEN 

UITGEREIKT

1. Indeling:

Vs. 1: Het optreden van de zeven engelen met de zeven laatste plagen wordt
aangekondigd.

Vs. 2— 4: Het lied van de zangers bij de glazen zee.
Vs. 5— 8: Aan de zeven engelen worden zeven schalen gegeven, gevuld met de toom 

van God.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: De zeven laatste plagen: bedoeld wordt dat thans het eindgericht zich uit
werken gaat.

Vs. 2: Een glazen zee met vuur gemengd: vermoedelijk is het begrip glazen zee ont
leend aan het firmament, dat Johannes zich als voor de troon Gods ziet uit
strekken. Tegelijk grijpt hij in het beeld zee terug op de geschiedenis van 
Israël bij de Schelfzee. Daar openbaarde God Zich als de God van het gericht 
over de wereldmacht Egypte, Farao en zijn ruiters werden immers in de 
Schelfzee vernietigd. Tegelijk betekende dit gericht Gods de verlossing van 
de kerk. Zo Greijdanus op deze tekst: „Zo nu verzinnebeeldt deze zee in Op. 
1 5 : 2  gerichtsoefening des Heeren, waardoor Hij eindelijk Zijn volk ten volle 
verlost, m aar Zijne vijanden volkomen verdoet.” Het vuur in deze glazen zee 
ziet op de laaiende gloed van Gods toom.
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Vs. 3: het lied van Mozes en van het Lam: bedoeld wordt het lied, dat Mozes toen 
en het Lam nu de verlosten doet zingen. Johannes spreekt hier van één lied. 
Zoals Mozes toen het volk deed zingen (Exodus 15) van Gods verlossend 
oordeel, zo doet het Lam het thans, daarbij zich aansluitend aan en terug
grijpend op het lied van Mozes.

Vs. 5: de tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel: Johannes ziet het
hemelse heiligdom vaak onder de beelden van het aardse heiligdom in Jeru
zalem. Zo ook hier. In deze uitdrukking wordt gedoeld op het feit, dat Johannes 
het heilige der heiligen geopend ziet worden. Daarna werd de getuigenis, de 
wet bewaard. De zeven engelen, die nu uit het heilige der heiligen te voorschijn 
treden, gaan het gericht Gods bedienen overeenkomstig de maatstaf van Zijn 
heilig recht, zoals dat in de wet Gods is geopenbaard.

Vs. 7: één van de vier dieren: De vier dieren representeren bij de troon Gods de
ganse schepping. Zij zijn „de representanten van de volheid van het wereld- en
aardeleven, thans zal het ganse natuurleven aangegrepen worden door Gods 
vernielende toorn, om het rebellerende hoofd der schepping, den zondigen bozen 
mens voor zijnen afval schrikkelijk te treffen”. Greijdanus.

Vs. 8: rook vanwege de heerlijkheid Gods: deze rook behoort bij het vuur van het
gericht. „Het vriendelijk aangezicht Gods blijkt nu omfloerst, Zijn voorhoofd 
is bewolkt, rook als van ziedenden toom blaast Hij uit Zijnen neus.” Greijdanus. 
Zie ook Jes. 6 : 4.

Vs. 8: niemand kon in de tempel gaan: namelijk om door voorbede de voortgang van
het gericht te stuiten.
Vergelijk Jer. 7 : 16; 11 : 14; 14 : 11; Ez. 14 : 14, 20.

3. Overzicht van de inhoud

Openbaring 14 eindigt met de beschrijving van de tarwe- en de wijnoogst der aarde. 
De tarweoogst zag op de voleinding der gelovigen, de wijnoogst op die der godde-
Iozen. En daarmee greep Openbaring 14 aan het slot weer terug op de draad, die
Johannes in Openbaring 11 even had losgelaten. Daar beschreef hij immers het op
treden van de engel met de zevende bazuin, de laatste engel dus van het zevental, 
dat naar voren getreden was bij de opening van het zevende zegel. We hadden dus in 
Openbaring 11 kunnen verwachten, dat thans het intreden van het eindgericht be
schreven werd. Toch geschiedde dit niet. E r kwam een intermezzo. Openbaring 12 
tot en met 14 beschreef de strijd van de kerk tegen de Satan in de eindtijd. Maar dit 
intermezzo is thans beëindigd en via het sot van Openbaring 14 neemt Johannes in 
Openbaring 15 de draad weer op: nu laat hij ons het optreden zien van de zeven 
engelen, die de zeven fiolen hebben, vol van de laatste eschatologische openbaring van 
de toorn Gods. Reeds in het eerste vers van dit hoofdstuk wordt het duidelijk, dat het 
eindgericht thans aangebroken is. In gedragen bewoordingen beschrijft Johannes wat 
hij daarvan zag. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel nl. zeven 
engelen hebbende de zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geëindigd. 
De woorden, welke Johannes hier in het grieks gebruikt, zijn niet zonder bijzondere 
betekenis. Hij spreekt van laatste plagen, in het grieks gebruikt hij het woord eschatas, 
dat wij ook kennen in het woord eschatologie, de leer aangaande de laatste dingen. Het 
betekent in dit verband: uiterste plagen, plagen waarna geen andere meer komen en 
waarin de toorn Gods zich op haar hoogtepunt openbaart. Want in deze plagen wordt 
de toorn Gods, zegt Johannes, geëindigd. Hij gebruikt hier een woord, dat eigenlijk 
voleindigd betekent. De toom  Gods komt in deze laatste plagen tot zijn hoogste open
baring. Erger kan het met.
H et reeds zovele malen in het uitzicht gestelde eindgericht is dus thans gekomen. Maar
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wederom openbaart zich dat eindgericht, precies als bij de vorige toomopenbaringen 
Gods, niet in één verschrikkelijke explosie van toorn, maar in een zevental plagen, die 
voortschrijden, de één na de ander. Zeven is ook hier weer het getal der volkomenheid. 
We zullen het dan ook niet zo moeten opvatten, dat deze plagen één voor één zich in
zetten. In feite beschrijven zij het ganse complex van Gods oordeel. En dat ene com
plex, dat zich geleidelijk over de wereld ontlaadt, wordt hier vanuit verschillende ge
zichtspunten benaderd. We krijgen als het ware tot zevenmaal toe een perspectivische 
blik in dat complex, nu eens naar het effect voor het ene deel van de schepping, en 
dan weer naar het effect van het andere deel.

In verse 1 heeft Johannes in een enkele grote trek getekend wat er nu geschieden 
gaat. In de verzen 2 tot en met 4 komt er weer een intermezzo. Dat intermezzo grijpt 
weer vooruit op wat er na de uitgieting der zeven fiolen geschieden zal. In deze verzen 
beschrijft hij de reactie der gezaligden op de eindopenbaring van het oordeel Gods. In 
schone bewoordingen wordt dat beschreven. Hij ziet als een glazen zee met vuur ge
mengd en aan de oever van die zee staan zij, die de overwinning hadden van het beest 
en van zijn merkteken en van het getal van zijn naam. Ze hebben citers en zingen. 
Vermoedelijk is het beeld van die glazen zee, die ook in Openbaring 4 reeds voorkomt, 
ontleend aan het firmament. Hij ziet die zangers boven het firmament staan voor de 
troon van God en dat firmament strekt zich voor de troon uit als een glazen zee. 
Tegelijk denkt Johannes blijkbaar aan de uittocht uit Egypte. Toen stond de kerk ook 
aan de oever van een zee, de Schelfzee, waarin Farao en zijn ruiters waren omge
komen. Die zee is met vuur gemengd. D at vuur ziet op de laaiende gloed van de oor
delen Gods, die destijds over de Farao en nu over het beest en zijn volgelingen zijn 
heengegaan.
N u gaan de hemelingen zingen van de majesteit en de gerechtigheid van die oordelen 
Gods. Zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht Gods, en van het Lam. Bedoeld 
wordt één lied, dat het triumferende Lam hen leerde in aansluiting aan het lied, dat Mo
zes de Israëlieten deed zingen. Ex. 15. Het Lam, dat hen zelf aan die laatste toomopen- 
baring Gods ontrukt heeft inspireert hen tot dit lied. Zo zingen ze: Groot en won
derlijk zijn Uw werken, Here, Gij almachtige God; rechtvaardig en waarachtig rijn 
Uw wegen, Gij Koning der heiligen. Dit lied is ook op andere plaatsen uit het O.T. 
geïnspireerd. Zie Ps. 25 : 10; Ps. 86 : 8; Jer. 10 : 7. De wegen Gods worden waar
achtig en rechtvaardig genoemd. Gods wegen zijn zijn gangen door de historie. God 
gaat zijn weg door de historie van de alpha tot de omega, van de schepping naar de 
herschepping, van het paradijs over Golgotha en Pasen tot aan de hemel en de hel. 
En van die rechte wegen des Heren zingen nu de hemelingen, dat zij zijn waarachtig 
en rechtvaardig. Daarom eindigen ze ook: Wie zou U niet vrezen, Here, en Uw 
Naam niet verheerlijken? W ant Gij zijt alleen heilig; want alle volkeren zullen komen 
en voor U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

In vers 5 keert Johannes nu weer terug tot het groot en wonderlijk teken, dat hij in 
de hemel zag. U it het hemels heiligdom, dat geopend wordt, treden nu zeven en
gelen naar voren, bekleed met rein en blinkend linnen, omgord met gouden gordels. 
Deze engelen treden naar voren, zegt Greijdanus, „als rechtstreekse godgezanten om 
Zijne ganse grimmigheid over mensdom en wereld uit te storten”. Ringnalda legt er 
de nadruk op en terecht, dat zij te voorschiin treden uit de tempel van de tabernakel 
der getuigenis. Met getuigenis wordt bedoeld de wet des Heeren. Zoals bekend, was 
in het heilige der heiligen de wet verborgen, geschreven op twee stenen tafelen. Daarom 
werd de tabernakel ook wel de tent der getuigenis genoemd. Johannes ziet nu, zoals
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vaker, het hemels heiligdom onder beelden ontleend aan het aardse. En dan is het 
inderdaad niet zonder betekenis, dat die zeven engelen uit de tent der getuigenis komen. 
Naar Zijn heilig recht, zoals dat in de wet is beschreven, gaat God dus richten. Deze 
engelen zijn de bedienaars van de vloek der wet, die thans in zijn volle eindopenbaring 
ten uitvoer wordt gelegd.
In de volgende actie ziet Johannes hoe aan deze engelen door één der vier dieren zeven 
gouden schalen gegeven worden gevuld met de toom Gods, die in alle eeuwigheid leeft. 
Fiolen is hier een oud woord voor schalen. In de Schrift wordt de toorn Gods vaak 
voorgesteld als wijn, die uit een beker of schaal geschonken wordt. Zo ook hier. De 
vier dieren representeren, zoals wij eerder zagen (zie Op. 4) de ganse schepping. 
Greijdanus verklaart het feit, dat één van deze dieren de schalen aanreikt aldus: „Zijn 
zij representanten van de volheid van het wereld- of aardeleven, thans zal het ganse 
natuurleven aangegrepen worden door Gods vernielende toorn, om het rebellerende 
hoofd der schepping, den zondigen bozen mens voor zijnen afval schrikkelijk te 
treffen”. De schepping zelf ziet zich dus ingeschakeld bij dit twistgeding van de levende 
God met de mens.

Vóór de engelen nu hun schalen gaan uitgieten, geschiedt er eerst nog iets anders. 
De tempel, zegt Johannes, werd vervuld met de rook uit de heerlijkheid Gods en uit 
Zijn kracht. Dientengevolge kan niemand de tempel binnengaan, totdat de zeven 
plagen der zeven engelen geëindigd waren, wij vertalen weer liever met voleindigd 
waren. Greijdanus verbindt daaraan de volgende schone opmerkingen. „Wanneer de 
tempel nu ontoegankelijk was vanwege de rook van Gods toornegloed, dan konden 
's Heeren priesteren niet staan om te dienen. Dies werd dan geen zondoffer gebracht, 
noch enig gebed om vergeving verhoord. . . .  De gemeenschapsoefening tussen God 
en zondaar door priesterlijke bemiddeling was dan opgehouden. Zijnerzijds had God 
die dan voor het mensdom toegesloten. Dan liet Hij geen voorbede meer toe”. 
Onwrikbaar is dus Gods besluit om thans het eindoordeel over de wereld te brengen. 
Maar hier zal het volgende hoofdstuk nader van spreken.

Openbaring 16
DE FIOLEN VAN GODS LAATSTE TOORNUITGIETING

1. Indeling:

Vs. 1— 12: de eerste zes schalen worden uitgegoten.
Vs. 13— 16: De volkeren vergaderen zich in Armageddon.
Vs. 17— 21: De zevende schaal wordt uitgegoten; de effecten daarvan.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 2: Een kwaad en boos gezweer. als bij de plagen in Egypte, die zesde plaag
Ex. 9 : 10, 11. Zie ook Deut. 28 : 27 en 35.

Vs. 3: de zee als bloed: zie de eerste plaag in Egypte, Ex. 7 : 20. De beschrijving
van deze plaag is voortgezet in vers 4. Verscherping vergeleken bij Egypte.
Daar kon nog naast de rivier gegraven worden naar water, hier niet meer.
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Vs. 8: een andere van het altaar: zie Op. 6 : 9 ,  10. Hier spreken de zielen van onder
het altaar, die hun bede nu verhoord zien.

Vs. 8: op de zon: in plaats van de aarde te verlichten en zegenrijk te verwarmen,
wordt de zegenrijke werking van de zon tot een vloek.

Vs. 10: zij kauwden hun tongen: dat ziet op de grote benauwing, waarin de aan
hangers van het beest nu komen.

Vs. 12: op de grote rivier de Eufraat: De Eufraat was de uiterste grens, die het rijk
van David scheidde van de volkeren der wereld (Assyrië). Hier dus zinne
beeldig: de scheidslijn tussen het Rijk Gods en de heidenwereld. Als de 
Eufraat uitdroogt, ligt het rijk Gods open voor de invasie der heiden
volkeren. Zie ook Ez. 38 en 39.

Vs. 13: uit de mond van de valse profeet: hier voor het eerst de valse profeet. Be
doeld wordt het beest uit de aarde. Vergelijk Op. 13 : 11 v.v. en 19 : 20.
Zie ook 20 : 10.

Vs. 16: Armageddon: Zie Ri. 5 : 19 en 2 Kon. 23 : 29 en 30. Plaats van strijd en
rampspoed.

Vs. 21: een grote hagel, elk als een talent pond zwaar: een talentpond is 50 kg. Hagel:
in de Schrift meermalen teken van een rechtstreeks oordelend ingrijpen Gods. 
Zie Ex. 9 : 24 en Joz. 10 : 11. Zie ook Jes. 28 : 17; Ez. 13 : 11, 13.

3. Overzicht van de inhoud:

In hoofdstuk 15 zagen we, hoe aan de zeven engelen de zeven fiolen werden uitgereikt. 
Deze fiolen waren gevuld met de eschatologische toorn Gods. N u gaat Johannes ons 
laten zien, hoe deze fiolen worden uitgegoten, en welke de verschrikkelijke effecten 
daarvan zijn.
In vers 1 wordt het bevel daartoe gegeven. Te bedenken valt bij de overweging van 
de uitgieting van deze zeven fiolen, dat we ook hier weer met een complexe handeling 
te maken hebben. In feite is de laatste uitgieting van Gods toom vlak vóór en op de 
jongste dag één complete handeling. Maar die laatste gerichtsoefening Gods wordt 
hier visionair-symbolisch uiteengelegd in zeven verschillende handelingen. Dat het er ze
ven zijn, wil zeggen, dat het één afgeronde en voltoonde handeling Gods is. Maar dat deze 
handeling beschreven wordt in zeven verschillende stadia wil zeggen, dat we ook hier 
weer te maken hebben met voortschrijding in intensiteit. Trouwens, de Openbaring laat 
ons zien, dat heel de toornopenbaring Gods vanuit de hemel vanaf de hemelvaart van 
Jezus Christus tot aan Zijn wederkomst voortschrijdt in intensiteit en geweld. We 
wijzen op enkele punten.
Bij het uitrijden van het vale paard (Op. 6 : 8) wordt gesproken van een doden van 
het vierde deel van de bewoners der aarde. Als de bazuinen worden geblazen, wordt 
gesproken van een derde deel. Op. 8 : 7, 12. Thans wordt gesproken van heel de 
wereld. E r worden nu geen beperkingen meer gemaakt. Bovendien worden nu de ge
troffenen duidelijk aangewezen. Het zijn zij, die het merkteken van het beest hadden. 
We hebben hier dus te doen met de oordelen Gods ten tijde van de antichrist. We staan 
vlak vóór het einde. En de beelden en symbolen, welke hier worden gebruikt, laten 
zien, dat heel de kosmos thans uit zijn voegen wordt gelicht. Ook nu sluit Christus 
in zijn Openbaring Zich weer aan bij Gods toornopenbaring aan de Farao en Egypte. 
Verschillende plagen uit Exodus 7 komen hier, min of meer gewijzigd, terug. Ook 
hier blijkt dus, dat Gods toornopenbaring over de Farao en diens rijk profiguratie was 
van zijn laatste grote gericht over deze wereld.
Maar evenzeer als bij de Farao worstelt God ook hier nog om de bekering der mensen. 
W anneer straks Christus komt met de wolken des hemels om definitief de verwor
penen te verdelgen zal de maat van hun verharding en ongeloof vol zijn. D an hebben
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ook deze laatste toomopenbaringen hen rijp gemaakt voor het laatste gericht. Zij 
zuilen God nimmer kunnen verwijten, dat Hij niet tot het laatste toe aan hun bekering 
heeft gearbeid.

Bezien we nu de plagen nader, dan valt ons op, dat de eerste vier fiolen het oordeel 
Gods over de natuurwereld brengen. De uitgieting van de eerste schaal brengt zweren 
over hen, die het merkteken van het beest hebben. In deze kwaadaardige gezwellen 
open baan zich Gods toorn. Zij behoren niet bij de oorspronkelijke schepping. De uit
gieting van de tweede schaal laat zien, hoe de zee onbegaanbaar wordt voor het wereld
verkeer. De derde schaal maakt het water ondrinkbaar. Greijdanus zegt: „Het drinken 
van het bloed geworden water verzinnebeeldt dan schrikkelijke benauwing terzake van 
de verkrijging en van de genieting van onmisbare nooddruftigheen”. In de verzen vijf 
tot zeven krijgen we nu een dubbele rechtvaardiging te horen van Gods gerichten in 
de uitgieting van de eerste drie fiolen. Die rechtvaardiging komt zowel van de engelen
wereld als van de gezaligden onder het altaar, die immers (zie Op. 6 : 9, 10) om 
deze wraak geroepen hadden.

N u wordt de vierde schaal uitgegoten over de zon. Daarmee zijn de gerichten over 
de natuur geëindigd. Heel de kosmos is erin betrokken. De zon, die tot een licht des 
daags is gesteld, wordt tot een ondragelijke vloek. Johannes registreert nu het effect 
van deze vier toomuitgietingen. In plaats van bekering komt er verharding. Zij 
lasterden God en bekeerden zich niet om Hem heerlijkheid te geven. De Schrift 
plaatst ons hier voor de ontzettende realiteit der verharding. In de tempering van zijn 
oordelen, die zelfs bij deze zeven laatste fiolenn nog plaats vindt, openbaart God nog 
zijn genade. Hij werkt zijn Raad uit in geschiedenis doordat Hij door middel van zijn 
toorn- en genadeopenbaring de mensen prikkelt tot de laatste levenskeuze. Nimmer 
gaat de verharding om buiten het eigen doen der mensen. En tegelijk mag ze ook geen 
ogenblik worden losgemaakt van het souvereine raadsplan Gods in verkiezing en 
verwerping. We hebben in de verharding te maken met Gods souvereine verwerping. 
Hij verstokt, verhardt de verworpene. M aar tegelijk spreekt het Woord van de eigen 
verantwoordelijkheid van de mens, die zich onder Gods genade- en toonrnopenbaring 
verhardt. De één bekeert zich als gevolg van Gods spreken en handelen, de ander 
verhardt zich. En in en achter dit alles werkt het souvereine welbehagen Gods, Die 
de verkorenen zich doet bekeren en de verworpenen openbaar maakt in hun zonde 
en opstand tegen Hem. Niet God is de schuldige van de verdoemenis van de ver
worpenen, m aar hun eigen onverzoende schuld.
Dat wordt nu nader geaccentueerd in de voortgang van het uitgieten der fiolen van 
Gods toom. De vijfde schaal wordt uitgegoten op de toom van het beest. God grijpt 
nu zijn vijanden rechtstreeks aan. H et resultaat is dan ook, dat zij hun tongen kauwen 
van pijn. D at duidt de grote benauwing aan van hen, die door Gods gerichten ge
troffen worden.
Wanneer de zesde schaal wordt uitgegoten droogt de Eufraat op. Deze rivier was de 
uiterste grens van het oude rijk van koning David. Aan de overzijde van de Eufraat 
lagen de rijken der heidenvolkeren als Assyrië en Babylonië. Wanneer de Eufraat, de 
grensrivier opdroogt, ligt de weg voor de heidenvolkeren naar Israël open. Greijdanus 
zegt hiervan: „H et rijk der duisternis verkrijgt dan gelegenheid om door middel van 
de wereldmachten binnen te dringen in het gebied van Christus’ vorstendom om dat 
te overschaduwen. N u behoren, ruw genomen, de gekerstende natiën tot het rijk van 
God en Zijn Christus, tegenover de heidenvolken, die onder de mensheid het gebied
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des satans vormen. En dus wordt hier voorzegd, dat straks de heidenvolken aankomen 
zullen tegen de christenvolken en in hen tegen christendom of chrstelijke religie en 
kerk —  om ze te overstromen en te verzwelgen. Van de opgang der zon zullen zij 
aankomen, d.i. van het Oosten, uit Azië”. Men leze in dit verband ook de profetieën 
van Ezechiël over de Gog en Magog, Ex. 38,39. We zijn het niet eens met Ringnalda, 
dat met de koningen uit het Oosten demonische machten bedoeld zijn. O.i. is hier in 
de profetie duidelijk sprake van werkelijke volkeren, die door het opdrogen van de 
Eufraat (natuurlijk moet hier in rekening gebracht worden, dat we met symbolisch- 
profetische taal te doen hebben) in staat gesteld worden tot het offensief tegen de 
kerk van Jezus Christus.

Johannes ziet ze vergaderd worden in Armageddon. Dat is de vergrieksing van de 
hebreeuwse naam Megiddo. Megiddo ligt in de vlakte van Jizreël en daar vonden 
herhaaldelijk grote volkerenslagen plaats. Debora versloeg daar Jabin met de Ka- 
naanieten en Josia leed daar zijn grote nederlaag tegen Farao Necho. Daarom zal die 
plaats hier genoemd worden. Intussen ziet Johannes ook hoe er uit de mond van 
de draak en van het beest en van de valse profeet drie onreine geesten uitgaan. Men 
zie voor dit onheilige drietal hetgeen gezegd is bij Op. 12 en 13. Het uitgaan van deze 
onreine geesten laat hun verderfelijke macht zien. Vers 15 geeft voorts midden in de 
beschrijving van dit alles een abrupte oproep aan de kerk te horen zich rein en heilig 
van deze geesten te bewaren.
Tenslotte komt dan het effect van het uitgieten van de zevende toomschaal. E r komen 
machtige natuurverschijnselen, die doen denken aan Christus’ eschatologische rede
voeringen. De ondergang van Baby Ion wordt nu reeds een feit. Straks zal de Open
baring dit in de volgende hoofdstukken breder uitwerken. Een grote hagel breekt over 
de mensheid los. In het ontzettend gewicht daarvan (elk stuk een talentpond dat is 
100 pond) wordt de verschrikking van deze hagel wel duidelijk aangegeven. „De hagel” 
zegt Greijdanus „komt thans zinnebeeldig voor om de schrikkeiijkste, alles ver
brijzelende vernieling aan te geven, waaraan geen ontkomen is, die klaarblijkelijk 
door God zelven wordt gewerkt, en tegen welke niemand enig middel heeft, noch 
beschutting kan vinden”.
Zo laat dit hoofdstuk ons de vreselijke verharding van de van God afgevallen mens
heid zien. Hoofdstuk 14 eindigde met de openbaring, dat de druiven der aarde rijp 
geworden waren. Hoofdstuk 15 en 16 laten ons zien, hoe God zelfs in de uitgieting van 
de zeven laatste fiolen van zijn toorn nog lankmoedig is en tot bekering dringt. Maar 
het hart van hen, die het merkteken van het beest dragen, is onvermurwbaar hard. 
Er volgt geen bekering. Nu zal dan ook het definitieve afsnijdende gericht aan de 
mensheid voltrokken worden.
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Openbaring 17
HOER EN BEEST

1. Indeling*.

Vs. 1—  6: De beschrijving van de hoer op het beest.
Vs. 7— 18: Aankondiging van de ondergang van de hoer.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: De grote hoer: Zie het overzicht van de inhoud. Wij sluiten ons aan bij de 
verklaring van Greijdanus: „In het algemeen verzinnebeeldt deze vrouw de 
wereldmacht als zodanig, en deze vervolgens bepaald in hare romeinsche en 
latere antichristelijke belichaming.” Zie ook Jes. 23 : 16— 17; Nah. 3 : 4. 
Op vele wateren. De volkeren worden vaak met wateren vergeleken. Zie Jer. 
47 : 2; Ps. 93 : 3—4 e.a.

Vs. 2: Gehoereerd hebben: dit ziet op het verleidende karakter van deze vrouw.
De koningen der aarde hebben zich door deze vrouw laten verleiden om
met haar gruwelpraktijken mee te doen.

Vs. 3: In een woestijn: De woestijn hier als beeld van de vervloeking, waaronder
de vrouw ligt. Een scharlaken rood beest: Het is het beest waarvan ook Op.
13 sprak. Scharlaken is zijn kleur, dit ziet op zijn bloeddorst. „Het zitten 
dezer vrouw op dit beest duidt aan, dat zij de belichaming van die wereld
macht is krachtens de ontwikkeling der geschiedenis, de historische uitkomst 
van den ontwikkelingsgang dien deze wereldmacht doormaakte. (Greijdanus). 
Voor de zeven hoofden en tien hoornen, zie Op. 13.

Vs. 5: Op haar voorhoofd een naam: Prostituées in het oude Rome hadden wel
de gewoonte, haar naam, op een band geschreven, op het voorhoofd te 

dragen. Babylon: Het oude Babel was de eerste incorporatie van de anti
christelijke wereldmacht

Vs. 8: H et beest was en is niet. Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk.
Greijdanus zegt' het was slaat op het optreden van Antiochus Epiphanes, en 
het is niet ziet op het nog komende van de eindopenbaring van deze anti
christelijke wereldmacht. Holwerda laat het slaan op hetgeen Johannes van 
het beest ziet. Het zwemt in een soort binnenzee en alleen de horens ervan 
zijn zichtbaar: het was (de horens ziet Johannes) en is niet (het overige ziet 
hij niet). Wij kunnen geen keus maken. Wel komt ons het feit, dat hier 
plotseling aan Antiochus Epiphanes gedacht zou moeten worden, wat onwaar
schijnlijk voor.

Vs. 9: De hoofden zijn zeven bergen. Onder de zeven bergen worden unaniem
verstaan de zeven heuvelen, waarop het oude Rome gebouwd was.

Vs. 10: Voor de verklaring van de zeven koningen: zie het overzicht van de inhoud.
Vs. 12: D e tien hoornen’, zie het overzicht van de inhoud.

3. Overzicht van de inhoud:

We naderen langzamerhand het einde van dit bijbelboek. Maar tot het laatste behoudt
het de merkwaardige structuur, die we reeds herhaaldelijk opmerkten. Het volgt nl.
niet één vaste lijn van betoog, m aar onderbreekt telkens de draad, waaraan gesponnen
wordt. In hoofdstuk zestien zagen we immers, dat zeven engelen uit de tempel Gods
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naar voren traden en hun schalen, vol van de toorn Gods, over de aarde uitgoten. Eén 
voor één werden deze schalen uitgegoten, en telkens barstte er dan een nieuw gericht 
over de wereld los. We zagen ook, dat die zeven schalen de eindgerichten als één 
complex typeerden, zoals ze, vlak vóór de wederkomst van Christus, de aarde zouden 
teisteren. De wederkomst zelf echter en de totale vernietiging van de Satan werden 
ons nog niet beschreven. De gerichten reikten tot aan het einde. We zouden nu in 
de volgende hoofdstukken de voortzetting daarvan verwachten door het aanbreken 
van de jongste dag. Maar, zoals we reeds vaker zagen, juist als wij de voortzetting van 
een bepaald visioen zouden verwachten, breekt Johannes dat af, en beschrijft hij eerst 
een nieuw tafereel, om dan later weer de draad op te nemen. Zo is het ook in dit 
hoofdstuk. De draad van hoofdstuk 15 wordt later in de hoofdstukken 19 en 20 weer 
opgenomen. Maar hetgeen ons in de hoofdstukken 17 en 18 getoond wordt, is een 
geheel zelfstandig visioen. Wel is er enig verband met het voorgaande. De aansluiting 
ligt in de verzen 19 en volgende van het vorig hoofdstuk. Johannes had daar gezien 
hoe de zevende engel zijn schaal leeg goot. Als gevolg daarvan was de grote stad Baby- 
lon in drie stukken gescheurd. Aan het grote Babylon werd gegeven de beker van 
de wijn van de toom van de gramschap Gods, vs. 19. Maar haar inwoners bekeerden 
zich niet en lasterden God vanwege de plaag van de hagel, vs. 20. Nu krijgen we 
in hoofdstuk 17 en 18 een nadere uitwerking van het gericht over die grote stad 
Babylon. Breed wordt eerst haar visionaire verschijning beschreven, en even breed 
daarna haar ondergang.
Johannes begint dan in vers 1 te spreken van een engel (één van de engelen, die de 
zeven fiolen hadden), die hem in de geest wegbrengt en hem Babylon visionair doet 
aanschouwen. Johannes ziet dan een vrouw, die op een beest zit, dat zeven koppen 
heeft en tien horens, ze is in purper en scharlaken gekleed en in haar hand is een 
gouden beker vol gruwelen en vol van de onreinheid harer ontucht. Op haar hoofd 
is geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der 
gruwelen der aarde. Deze vrouw is dronken van het bloed der getuigen van Jezus 
Christus.
Het is dus een aangrijpend schouwspel, dat Johannes ziet, en de grote vraag wordt: 
wat bedoelt de Schrift met deze vrouw? Het wordt nergens in dit hoofdstuk recht
streeks gezegd. Het is dan ook een verborgenheid, een mysterie, zoals blijkt uit het 
opschrift, dat deze vrouw op haar hoofd draagt. En we moeten de betekenis van dat 
mysterie ziet af te leiden uit de gegevens, welke de Schrift hier zelf biedt. Wanneer 
we nu de meningen van de geref. hedendaagse (en ook ouder) exegeten naeaan. dan 
blijkt ons spoedig, dat in hoofdzaak een tweetal menineen (zij het met verschillende 
variaties) tegenover elkaar staan. De ene, die o.a. door vele oude gereformeerden 
(waaronder de Kanttekeningen) De Moor en Holwerda wordt voorgestaan, is van 
oordeel, dat met deze vrouw bedoeld wordt de valse kerk in haar verschillende open
baringen en met name in haar voleindigde gruwelijke openbaring tegen het einde, 
waarvan de trekken zich door heel de historie reeds vertonen. De andere menine. die
o.a. voorgestaan wordt door Greijdanus, Ringnalda en zij het met eniee voorzichtig
heid ook door Schilder, ziet in deze vrouw de openbaring van de wereldmacht, zoals 
die met name tegen het einde zich manifesteren zal in een gruwelijk van God afvallig 
leven. Voor beide meningen zijn verschillende argumenten aan te voeren. We zullen 
er enkele noemen.
De voorstanders van het eevoelen, dat met deze vrouw de valse kerk bedoeld zou ziin, 
wijzen op het volgende. Johannes ziet deze vrouw zitten op het beest. Dus. zo zeeeen 
zij, en zij leggen daarop sterke nadruk, wii moeten in dit visioen twee figuren scherp 
onderscheiden: de vrouw en het beest. Derhalve kunnen die beide figuren niet dezelfde
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realiteit symboliseren, maar representeren zij twee verschillende grootheden. Wat onder 
het beest verstaan moet worden is duidelijk. Volgens hoofdstuk 13, waar datzelfde 
beest reeds voorkomt, is het de van God afvallige wereldmacht. Derhalve moet met 
de vrouw, die van het beest onderscheiden wordt, iets anders bedoeld worden. Welnu, 
in Openbaring 12 hebben we de kerk voorgesteld gezien als een reine vrouwenfiguur. 
Dan hebben we hier dus het tegenbeeld: de bruid uit Openbaring 12 is omgeslagen 
in de hoer van Openbaring 17. En deze hoer berijdt nu het beest, zij zit erop. Dat 
wil zeggen: de afvallige kerk beheerst nu de afvallige wereldpolitiek. Voorts wijzen 
zij op het feit, dat in het O.T. de afvallige kerk herhaaldelijk vergeleken wordt met een 
trouweloze vrouw, een hoer, die haar wettige man in de steek laat (zie o.a. Hosea 1) 
en het Schrift met Schrift vergelijken pleit dus voor het verklaren van deze vrouw 
als de afvallige bruid van Christus. Nader concretiserend hebben de oudere geref. in 
deze hoer dan de kerk van Rome gezien, die immers in hun tijd ook de politieke 
wereldmachten dienstbaar maakte aan haar eigen perfide doeleinden. En in deze 
tijd wijst men dan op de oecumenische beweging, die arm in arm gaat met de wereld
macht der Verenigde Naties en die b.v. in Indonesië de revolutie steunde.
Toch heeft deze exegese in onze kring geen algemene instemming gevonden. Reeds 
Greijdanus volgde haar niet. De volgende contra-argumenten worden wel aangevoerd. 
In de eerste plaats wijst men op de aansluiting van dit visioen bij wat Johannes zag in 
hoofdstuk 16 : 19, waar sprake is van de grote stad Babylon waar dit visioen bij aan
knoopt en verder wijzen zij op vers 18, waar de engel de hoer als volgt verklaart: En 
de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen 
der aarde. Hier wordt duidelijk gezegd, dat de vrouw de stad Babylon is. Zij heet dan 
ook zelf: Babylon, de moeder der hoererijen der aarde. En Babylon komt in de Schrift 
vanaf de geschiedenis der spraakverwarring voor als het symbool van de concen
tratie der wereldmacht-in-afval. En zeker, zo zegt deze opvatting: hoer en beest zijn 
onderscheiden, maar tegelijk zijn ze toch nauw aan elkaar verwant, want de hoer 
zit op het beest, en zowel vrouw als beest zouden dan symbolen van dezelfde zaak 
kunnen zijn, alleen van verschillende kant bezien. De vrouw zou dan speciaal de ver
leidende, van God afvallige zijde van de antichristelijke wereldmacht kunnen tonen 
en het beest meer de brute krachtsopenbaring daarvan. Dat de antichristelijke wereld
macht als een hoer getoond wordt, zou er voorts op kunnen wijzen, hoezeer de over
heid, die Gods dienaresse is, door haar afval van God ontrouw is tegenover Hem, die 
haar met macht bekleedde. Overigens stellen de voorstanders van de eerste mening 
tegenover het feit, dat de vrouw een stad genoemd wordt (Babylon), dat in de Schrift 
de kerk vaak met een stad, een polis vergeleken wordt, en we hier dus met de af
vallige kerk polis zouden te doen hebben. Over het verleidende karakter van de wereld
macht schrijft Greijdanus: ..Bovendien is dit politieke middelpunt der wereldmacht 
ook „beschavingscentrum”. En zo gaat vandaar tevens de leiding uit van de geest der 
volkeren, de vorming van hun gemoed, hunne bezieling en geestdrift” .
Over deze kwestie is in de jaren 1949-1950 een interessante discussie gaande geweest 
tussen Prof. B. Holwerda en Ds. C. P. Plooii. waarin men de verschillende argumenten 
voor beide meningen kan vinden. Men zie De Reformatie, 25e jrg., 85, 93, 117, 125, 
133; idem: Iets over de exegese van Op. 17, zelfde jrg-, pag. 322, 330, 338, 345, 362, 
370, 378 en voorts zelfde jrg. artt. van K. Schilder, pag. 287, 341, 373, 381, 389 en 
ook het nummer van 19 mei 1951.

Wat de mening van K. Schilder betreft, hij wijst erop en m.i. terecht, dat beide meningen 
elkaar niet zonder meer uitsluiten, maar verwante trekken tonen. Onder Babel is 
volgens hem te verstaan: „type van de stad der vereende, en na besliste keuze alle
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afvalligen tot zich trekkende Godvijandige macht (vgl. 14 : 8; 16 : 19, 1 7 : 5 ,  1 8 : 2 ,  
10, 21) i) Hij schrijft ook: „Men heeft verwoed gevochten tegen de gedachte, volgens 
welke „Babel” iets te maken zou hebben met „valse kerk”; het was alleen maar anti
christelijke politieke wereldmacht (Rome) zei men. Het gevecht schijnt ons nogal 
onwezenlijk: wat heden „wereld” is, dat is vroeger ontstaan uit „afval” van God 
(Gen. en als dan de nieuwe afval (met als concentratieformatie van wereldpolitieke 
macht) daar begint waar de oude begonnen is (evenals „de oude slang” in Openb. 12 
etc. herbegint, wat in Gen. 3 begonnen is) wat verbaast men zich dan? Die ellendige 
dilemma’s doen ons altijd nieuwe ellende aan” . 2)
En na beide standpunten uiteengezet te hebben, zegt hij nog: „Derden zijn er, die 
vragen maar kan men wel de éne van de andere abstraheren of isoleren? Zij menen', 
neen. Voor dit laatste standpunt kiezen wij” . 3)
Duidelijk komt het toch niet te scheiden zijn van beide meningen ook uit bij Greijdanus. 
Hij zegt van de vrouw: „In het algemeen verzinnebeeldt deze vrouw de wereldmacht 
als zodanig, en deze vervolgens bepaald in hare romeinse en latere antichristelijke 
belichaming”. 4) Maar als hij spreekt over het feit, dat de vrouw dronken wordt 
van het bloed der heiligen schrijft hij weer: „Aan Rome’s paus en leer komt hier niet 
weinig schuld ten laste. Hoevele getrouwe Christ-gelovigen zijn b.v. terzake der ge
zegende Kerkhervorming, die in het begin der 16e eeuw aanving door te breken, 
gegrepen en op verschillende wijzen van goed, vrijdom en leven beroofd. Plaatselijke, 
gewestelijke en landelijke overheden stelden zich onder bezieling van de roomse kerk 
en hare prelaten, tegen dat werk Gods. En dies vielen in verscheiden landen velen 
om hunne trouw aan Jezus als het Hoofd zijner gemeente”. 5)
N adat wij aldus de voornaamste kwestie van dit hoofdstuk besproken hebben, willen 
wij nog op enkele details wijzen.

Johannes ziet het ganse tafereel in de woestijn. D at is hier het beeld van de god
verlatenheid. De tekening van de vrouw wijst op haar verleidende kracht. Zij is 
bekleed met purper en scharlaken en edelgesteente siert haar. Op haar voorhoofd 
heeft zij een band, waarop een naam geschreven staat. H et schijnt in het oude Rome 
gewoonte geweest te zijn, dat prostituées de aanduiding van haar beroeD oo haar 
voorhoofd droegen. En dat zij Babylon heeft als naam, was volgens Greijdanus, 
omdat „Te Babel verhief zich de mensheid eerst als een eenheid om in verwaten 
overmoed Gods uitdrukkelijk bevel te weerstreven”.
Die verleidende kracht van de van God afvallige politieke wereldmacht zien wij 
inderdaad heel de historie door. Wanneer een antichristelijke wereldmacht ontstaat, is 
deze er steeds op uit rijn culturele en religieuze denkbeelden aan de haar onderworpen 
volkeren op te dringen. Men denke slechts aan het nationaal-socialistische Duitsland, 
dat niet slechts een politieke maar ook een culturele en religieuze macht wilde rijn 
en dat zijn bloed- en bodem-theorie er bij de overwonnen volkeren in wilde hameren. 
En Napoleon trachtte de volkeren de ideeën der Franse revolutie op te dringen. We 
zien hetzelfde vandaag bij de Verenigde Naties, die door middel van de Unesco de 
gedachten der moderne „democratie” trachten te verbreiden, waardoor de volkeren 
steeds meer beïnvloed worden door de moderne humanistische wereldbeschouwing. 
Van belang is voorts in dit visioen, dat de vrouw zit op het beest. H et wijst op het

1) K. Schilder, a.w., pag. 291.
2) A.w., pag. 41.
?«) A.w., pag. 286.
4) S. Greiidanus, De Openbaring des Heeren aan Johannes, Doesburg, pag. 435.
5) S. Greijdanus, a.w., pag. 444.
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beheerst worden van het beest door de vrouw. Van dit beest zegt Johannes, dat het 
was en niet is en later zegt hij: dat het was en niet is, hoewel het is.. Het laatste is 
kan beter vertaald worden door zijn zal. Volgens Greijdanus ziet het was op het feit, 
dat het zich reeds eerder openbaarde in de machtspolitiek van Antiochus Epifanes, 
die in de tijd van de Maccabeeën het getrouwe Israël vervolgde. Het zijn zal van vers 
8 ziet dan op een toekomstige openbaring van het beest. Holwerda laat in zijn artikelen 
de ene maal, dat h'öj en niet is slaan op het feit, dat het beest in een soort binnenzee 
zwemt. Johannes ziet wel de hoornen, maar het beest met en daar zou deze uitdruk
king dan op slaan. De andere maal echter geeft hij er toch ook weer een symbolische 
betekenis aan evenals Greijdanus. Wij doen hier geen keus.
Wat de zeven hoofden betreft, die zeven koningen zijn, nog het volgende. Onder 
koningen zullen hier koninkrijken, concreet onder hun heersers voorgesteld, verstaan 
moeten worden. En dan zijn de vijf, die er reeds geweest zijn, kennelijk de vijf wereld
rijken, waarvan Daniël reeds sprak, nl. het oude Babylon, Assyrië, het Babylonië van 
Nebukadnezar, Medo-Perzië en het Griekse wereldrijk. Het zesde, dat nog is, zal Rome 
zijn. Het zevende rijk dat nog komen moet, zal een nieuw wereldrijk zijn, dat tegen 
het einde heel de wereld omvatten zal. Zulk een rijk is er sinds Rome niet meer geweest, 
maar het laat zich aanzien, dat het niet zo heel lang meer op zich zal laten wachten. 
De wereldmacht is vandaag nog verdeeld over twee polen, maar wanneer de ganse 
wereldmacht aan één pool toevallen zal, is het zevende rijk een feit.
Voorts ziet Johannes nog dat er uit de zeven hoornen van het beest een achtste opkomt 
aan wie de macht van het beest gegeven wordt. Wat de verklaring daarvan betreft, 
achten wij die van Ringnalda juist, die schrijft: „Die mensch (door dit achtste hoofd 
voorgesteld en die volgens Rign. de antichrist is) is met geen der koningen te ver
gelijken. Zij openbaren altijd nog maar één van de koppen van het beest, een bepaalde 
trek van goddeloosheid; zij zijn altijd nog beperkt gebleven, en vertoonden nog niet 
het absolute booze; —  maar als de mensch der zonde zal geopenbaard zijn, dan ziet 
men het beest zelf in lichamelijke gedaante zich op aarde vertoonen, en wordt in dien 
eenen mensch al het kwaad der wereld en der menschheid openbaar. D at wordt eerst 
DE Antichrist, de verpersoonlijkte macht van de zonde en van de menschelijke ver
dorvenheid”.

Tenslotte ziin er nog de tien hoornen. Daaronder zullen de vorsten verstaan moeten 
worden die optreden na de ondergang van het zesde rijk. Vergelijk de tenen van ijzer 
en van leem in het beeld van Nebukadnezar. Tussen de ondergang van het zesde rijk 
en de opkomst van het zevende is de wereldmacht verdeeld. Dat wordt gesymboliseerd 
door deze tien hoornen.
Merkwaardig is. dat dan gezegd wordt dat deze tien koningen de vrouw zullen haten, 
haar vlees zullen eten en haar met vuur verbranden. In de gedachtengang van hen, 
die onder de vrouw de valse kerk verstaan, wil dit dan zeggen, dat de wereldmacht 
tenslotte ook tegen de valse kerk zal opstaan en haar zal verdelgen. Volgens degenen, 
die onder de hoer een beoaalde ziide van de wereldmacht zélf verstaan, moeten we 
hier denken aan het verdeeld ziin van de wereldmacht tegen zichzelf. D e ondergang 
van Babel is dan wel enerziids een acte Gods van hoven, die van bovenaf Babel 
verdelgen komt. M aar anderziids komt die ondergang ook van beneden, doordat Babel 
zichzelf verwoest. Zo scbriift K. Schilder: ..De ondergang van Babel is wel ook acte 
van boven (ent. 1 8 : 8 .  20. 21). anderziids is zii evenzeer een acte van benéden; niet 
„mechanisch” wordt het gericht opgelegd, m aar „organisch” voltrekt het zich in en

6) K. Schilder, a.w., pag. 303/304.
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door de natuurlijke loop der dingen heen”. Q). Bij de exegese van Openbaring 17 is 
er dan ook geen sprookje van een geïsoleerde „valse kerk” en een geïsoleerde 
gelijkschakelingsstaat. En in een poging Holwerda’s exegese recht te doen en haar 
met de zijne in verband te zetten, schrijft hij dan: „Dat is dan ook het element, waarop 
onlangs opnieuw gewezen is, toen onder de apocalyptische trekken van het beeld der 
„laatste dagen” opgenomen werd, dat „wereldrijk en wereldkerk samen dat overspel 
op de spits zullen drijven, een phase, welke als overgangsphase in de uiteindelijke 
wereldruïnering aan te merken viel”.

Openbaring 18
1. Indeling:

Vs. 1—  2: Aankondiging van Babylons val.
Vs. 4— 19: Weeklacht over Babylons ondergang.
Vs. 20— 24: Voldongenheid van Babylons val.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: een andere engel: nl. dan de engel van 17 : 1. Deze engel heeft grote macht
d.w.z. hij gaat een grote taak volvoeren nl. de ondergang van Babylon. Zijn 
macht komt ook uit in zijn heerlijkheid, waarmee hij de aarde verlicht.

Vs. 2: woonstede der duivelen: zie Jes. 13 : 21— 22 over Babel; Jes. 34 : 14 v.v.
onrein gevogelte: vanwege het aas der dode lichamen.

Vs. 3: haler hoererij: d.w.z. afval van de levende God.
Vs. 13: van lichamen en de zielen der mensen: door Babylon was slavenhandel ge

dreven, waardoor mensen met levende zielen verkocht waren.
Vs. 21: als een grote molensteen: zinnebeeldige voorstelling van de ondergang van

Babylon. Nadat in de voorgaande verzen het tafereel van haar ondergang be
schreven is, wordt nu zinnebeeldig voorgesteld, hoe voldongen die ondergang 
is. Zoals een molensteen, die zeer zwaar is, in de zee geworpen onherroepelijk 
moet ondergaan, zo zal Babylon ondergaan.

3. Overzicht van de inhoud:

N a hoofdstuk 17 levert hoofdstuk 18 niet veel moeilijkheden op. De inhoud daarvan is 
nu doorzichtig. Eerst hoort Johannes een andere engel de ondergang van het grote 
Babylon aankondigen. Het is een andere engel, dan die van 17 : 1, en zijn macht blijkt 
wel uit het feit, dat zijn heerlijkheid de aarde verlicht. Hij gaat Gods gericht aan Ba
bylon voltrekken. Het visioen verplaatst Johannes naar de tijd, dat Gods raadsbesluit 
over Babylon reeds aan haar voltrokken is. De grote wereldstad, de concentratie van 
politieke en culturele en economische macht is gevallen. En zo radicaal is haar val 
geweest, dat zij nu een woonstede, zelfs een gevangenis (bewaarplaats) is van demonen 
en onrein gevogelte. Zelfs voor die is deze woestenij een verschrikking. Johannes’ 
visioen sluit hier aan bij verschillende oudtestamentische voorzeggingen. Zie de uitleg
kundige bijzonderheden. De engel noemt ook de reden van Babylons val: haar hoererij, 
d.w.z. haar afval van de levende God en haar zich overgeven aan allerlei afgoden
dienst.

61



Vervolgens hoort Johannes een andere stem, die opwekt van Baby Ion uit te gaan, omdat 
Gods wraak over haar gekomen is. Kennelijk is hier een zinspeling op de uittocht van 
Lol uit hei goddeloze Sodom, Gen. 19. „Wie gemeenschap oefent met Babylons zonden, 
zal ook deien in Babylons oordelen, waarvoor de Heere Zijn volk en gemeente, of 
degenen, dje Hem kennen en door Hem gekend zijn, wil behouden”. (Greijdanus). Deze 
tekst is gebruikt als opwekking zich af te scheiden van het Hervormd Kerkgenootschap 
in de tijd der Afscheiding.
in  de volgende verzen beschrijft Johannes dan in schone dichterlijke taal de ondergang 
van Babylon. In heel dit hoofdstuk is duidelijk te bespeuren de aansluiting aan Ezechiël 
27 en 28. Daar beschreef Ezechiël in profetisch-visionaire taal de ondergang van het 
heidense Tyrus. Men leze deze hoofdstukken hierbij na! T>rus was in Ezechiëls tijd 
een rijke koopstad, die haar rijkdom had gebruikt tegen Israël. Maar, zegt de profeet, 
het zai zelf ook ondergaan en vele trekken van de profetieën tegen Tyrus en tegen haar 
koning, komen hier terug. Daaruit blijkt, dat Babylon niet geïdentificeerd mag worden 
met een bepaalde concrete stad. Het is de naam voor de Gode vijandige wereldmacht; 
Gode vijandig, zowel in religieuze als in politieke zin. „Het eeuwig lot van de gehele 
aan God vijandige wereld wordt hier voorgesteld”. (Greijdanus). En deze Gode vij
andige wereldmacht manifesteerde zich zowel in het oude Babel als in Ninevé, in Tyrus 
als in Sidon, en ze wordt hier voorgesteld als de antigoddelijke wereldconcentratie van 
de eindtijd. Dat Johannes op Christus’ last daarin de trekken van het oude Tyrus en 
haar ondergang verwerkt, laat juist zien, dat men Babylon niet met één enkele mani
festatie van deze antigoddelijke wereldmacht mag identificeren.
Johannes laat dan in de volgende verzen zien, dat een drietal categorieën over Babylons 
ondergang rouw bedrijven. Hij noemt de koningen, de kooplieden en de zeelieden der 
aarde, die allen treuren en wenen om Babylons ondergang. De dichterlijke beschrijving 
van alle waren, welke in haar te koop waren, vs. 11— 13. Als laatste van de waren, in 
Babylon verhandeld, worden genoemd lichamen en zielen der mensen. Dat ziet blijkbaar 
op de slavenhandel, welke in deze stad bedreven is. In de grote antigoddelijke 'vereld- 
concentratie der toekomst zullen mensen als koopwaar behandeld worden, en zelfs met 
hun zielen aan Babylons gruwelen onderworpen worden. Wie denkt hier niet aan de 
vreselijke concentratiekampen zowel in het Nazirijk als in het huidige Rusland?
Heel de beschrijving van alles, wat in Babylon verhandeld werd, toont ons haar voleinde 
pracht en schoonheid in dichterlijke taal. De wereld van het einde zal een concentratie 
van macht te zien geven als nooit te voren. Dat blijkt wel uit de koningen, die genoemd 
worden. Maar het zal ook een wereld zijn van voleinde economische ontplooiing, daarom 
worden de kooplieden genoemd. Voorts zal het een wereld zijn van intensief wereld
verkeer, dat blijkt uit de weeklacht der zeelieden. Echter, heel die machtige ontplooiing 
van de antigoddelijke wereldcultuur, zoals die zich tegen het einde openbaren zal, zal 
op eenmaal in het eindgericht worden weggevaagd. De treinen (als ze er dan nog zijn) 
zullen rijden; het luchtverkeer en het verkeer te water en te land is in volle gang, de 
transacties worden ter beurze afgesloten en dan wordt op eenmaal heel die machtige 
economische en sociaal zich ontplooiende wereld verdelgd. Zie ook Luc. 17 : 26— 27.

Daarbij is nog wel het ergste de zelfzucht, die in die wereld openbaar wordt. De 
koningen, de kooplieden en de zeelieden der aarde staan van verre en terzijde. Zij 
heffen wel hun weeklacht op, maar zijn niet in staat Babylon te hulp te komen en iets 
voor haar te doen. Zij weeklagen alleen, omdat hun schatten verloren gaan, m aar niet 
om het eeuwig lot van deze ondergaande wereld. In schrille tegenstelling tot hun klacht, 
staat de klacht van Jezus Christus, als Hij Jeruzalem ziet liggen, vanwege haar Messias- 
verwerping óók een manifestatie van Babylon: Jeruzalem, Jeruzalem, gij, die de profeten

62



doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen 
wiuen vergaueien zoais een uen naar Kie&ens onuer ae vieugeis vergadert, maar gij nebt 
met gewiia. .Luc. IJ  : 34 . Cnristus mei o o k  zijn weeKiacnt aan over dat baoyion, dat 
Jeruzaiem neeue. Maar Hij is met van verre Oujven staan en het net met bij een wee- 
klacnt. Hij i s  ae staa Dinnengegaan en neext zijn bioed gegeven, opaat een ïegeujK, die 
in ±iem geiooiüe uit dat uaoyion, met verioren zou gaan, maar net eeuwige leven 
hebbe. Jon. 3 : 16: Christus neeit Zich in de stad begeven en liet Zien door haar 
kruisigen en doden. Hij weende, maar verloste o o k ,  terwijl deze mensen rouw bedrijven 
en macnteioos zijn. Zo neeit JHLij door zijn dood en bloedstorting net tundament geiegd 
voor het meuwe Jeruzalem, dat, na Baoyions ondergang, in voue glorie zal schitteren. 
Tenslotte ziet Johannes in vers 21 en volgende nog een laatste visioen, dat op de on
dergang van Babyion betrekking heeft. Hij ziet een engel, die een steen opnief als 
een molensteen en die in de zee wierp, zeggend: Aldus zal de grote stad Babyion met 
geweid geworpen worden en zal niet meer gevonden worden. Deze zinnebeeldige han
deling geeft net definitieve, het voldongene van Babylons ondergang aan. Ais een 
molensteen, een van de zwaarste stenen, in de zee geworpen wordt, is er geen mogelijk
heid meer, dat zij eruit komt. Zo zal het ook met Babyion zijn. De stad zal voorgoed 
verdelgd zijn.
In  het laatste vers van dit hoofdstuk grijpt Johannes dan nog terug naar hoofdstuk 
17 : 6. De vrouw, die hij toen gezien had, en die ook Babyion voorstelde, was dronken 
van het bloed der heiligen. En dat wordt nu herhaald. In haar was gevonden het bloed 
der profeten en der heuigen en al dergenen, die gedood zijn op aarde. Bedoeld wordt 
natuurlijk: die gedood zijn om hun getuigenis van Christus.
Hiermede is dit gedeelte der profetie ten einde. Het gericht over Babyion is vol
trokken. De antigoddelijke wereldmacht en allen, die met haar hoereerden, zijn weg
gevaagd. En zij, die over haar ondergang weenden, waren niet bij machte haar te 
verlossen. Zo is de weg gebaand tot de laatste visioenen, die Johannes te zien krijgt. 
We spraken eerder van de langzame haast des Heeren. De gang der gerichten werd 
telkens vertraagd. Maar al malen Gods gerichtsmolens soms langzaam, ze malen zeker, 
en daarom zullen de hoofdstukken 19 en 20 ons nu brengen de totale ondergang van 
de antichrist, van het beest en zijn profeet.

Openbaring 19
DE ONDERGANG VAN HET BEEST EN DE VALSE PROFEET

1. Indeling:

Vs. 1— 10: Vreugdebedrijf in de hemel over de val van Babyion; aankondiging van de 
bruiloft des Lams.

Vs. 11— 16: Verschijning van de triomferende Christus op het witte paard.
Vs. 17— 21: Maaltijd der vogelen; tenonderbrenging van het beest en de valse 

profeet.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: Hallelujahl: Betekent: Looft Jahweh, zie Ps. 104 : 35.
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Vs. 8: de rechtvaardigmaking der heiligen: hier is te denken aan rechtvaardige
handelingen der heiligen, dus hun heiligmaking, niet hun rechtvaardigmaking, 
zoals voor de hand ligt te denken. Vgl. Greijdanus: „Het heilswerk van bege
nadiging, verlossing, vernieuwing, door God, moet openbaar worden in het 
doen~ van hetgeen de Heere gebiedt. . . .  Daarom wordt nu alleen van de 
heiligmaking gesproken. Zij heeft al het voorafgaande genade- en verlossings
werk van de Heere Christus tot veronderstelling.”

Vs. 11: wit paard: een wit paard is het teken van de overwinning. Zie 6 : 2.
Vs. 12: een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij zelf. Hij is alleen Zelf in

staat de volle rijkdom en heerlijkheid van zijn eigen Naam te kennen. Vgl. 
Greijdanus: „Hij kent Zichzelven, maar niemand anders doorziet Zijne volheid, 
en niemand kan de adequate uitdrukking dier volheid in zich opnemen en 
verstaan; vgl. Gen. 32 : 29; Mattheiis 11 : 27”.

Vs. 13: in bloed geverfd: dit zal zijn het bloed der door Hem verslagenen, hier dus
niet te verstaan van zijn eigen bloed. Zie ook Jes. 59 : 17, 18; vooral ook Jes. 
63 : 1— 6. Zijn kleed is gedoopt in het bloed zijner vijanden en daarin ligt zijn 
overwinning reeds besloten.
Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods: Zo noemde Johannes den 
Christus reeds in zijn Evangelie, Joh. 1; vgl. Greijdanus: „Deze Ruiter is de 
belichaming van Gods denken, het woord waarin Hij Zichzelven volkomen 
uitspreekt, want Gods Woord wordt Hij genoemd, omdat Hij het Woord van 
God is.”

Vs. 16: op zijn dij: de dij is de zetel der kracht. Vermoedelijk zo te denken, dat zijn
Naam op een sjerp geschreven is, die van zijn dij afhangt.

Vs. 20: poel des vuurs: deze uitdrukking is de benaming van de plaats der eeuwige
rampzaligheid, van de hel, waarin straks ook alle goddelozen, 20 : 14, 15; 
21 : 8, en ook de duivel geworpen worden, 20 : 10.

3. Overzicht van de inhoudr.
We naderen steeds meer het einde van het machtige drama, dat Johannes op Patmos 
zag. In dit en het volgende hoofdstuk beschrijft hij het einde, het gericht over de Gode 
vijandige wereld. Tot dit ogenblik hadden wel alle voorafgaande gerichten daarheen 
gedrongen en de wereld was, vanwege haar onbekeerlijkheid onder al de voorafgaande 
gerichten, voor deze laatste grote slag reeds rijp geworden. Maar nu zet het definitieve 
eindgericht dan ook in. In het vorige hoofdstuk (18) zagen we reeds de weeklacht van 
de kooplieden en de zeelieden der aarde over de ondergang van Babylon. Dat visioen 
greep reeds vooruit op hetgeen in de nu volgende hoofdstukken beschreven wordt. Want 
eerst in hoofdstuk 20 wordt de werkelijke en definitieve ondergang van de Gode vij
andige wereldmacht en van de duivel beschreven.
M aar hier, in hoofdstuk 19, lezen we reeds van de ondergang van het beest en de valse 
profeet, en van het doden van hun volgelingen. Daarmee zet de eindfaze van de wereld
historie in.
Johannes begint dit hoofdstuk door in de eerste tien verzen het zegelied der kerk in 
de hemel te beschrijven over de ondergang van Babylon. Tegenover het weegeroep over 
Babylons ondergang door de koningen, de kooplieden en de zeelieden der aarde, staat 
schril en verheven dit vreugdebedrijf in de hemel, waartoe de hemel opgeroepen werd 
in 18 : 20. Een drievoudig Hallelujah weerklinkt nu door de hemel. Eerst één stem 
(vs. 1) dan een koor (vs. 3) en tenslotte de vierentwintig ouderlingen en de vier 
dieren (vs. 4). Ze roepen allen het Hallelujah uit. H et woord Hallelujah 
is van hebreeuwse origine en betekent Looft Jahweh! In de Psalmen komt het her
haaldelijk voor: zie Ps. 104 : 35. Zie ook het grote Hallel in de Psalmen 113— 118. In 
het N.T. komt het alleen hier voor. Zo wordt heel de kerk opgeroepen God te loven en 
in de verzen 5 en volgende, wordt die oproep nogmaals herhaald. Het was een gewel
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dige oproep, die Johannes hoorde. Het klonk als het geruis van vele wateren, als het 
rollen van een geweldige donder. Zo machtig en aangrijpend was het Hallelujah-geroep, 
dat door de hemelen bruiste. Merkwaardig is ook weer het samengaan van het oordeel 
Gods aan de ene kant en het rijp zijn voor het oordeel en dientengevolge het ook uit 
zich zelf ten ondergaan van Babylon aan de andere kant, waarop K. Schilder in do 
Openbaring van Johannes en het sociale leven wijst. Aan de ene kant: God wordt ge
prezen vanwege zijn oordelen. Aan de andere kant: haar rook gaat op in alle eeuwigheid 
(vs. 3): „De hemel ziet hem (die rook) als uitwerking van de uitgestorte toomschaal; 
maar de brand is van beneden aangestoken (19 : 3, 18, 17 : 6).”

Wanneer we ons afvragen, waarom thans die oproep weerklinkt, dan zien we vooral 
twee redenen aangegeven: in de eerste plaats ziet dit H al 1 el uj ah geroep op de oordelen 
Gods, die nu gekomen zijn. Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen. Hij 
heeft de grote boeleerster geoordeeld, die de aarde bedierf door haar ontucht. Hij heeft 
het bloed van zijn dienaars opgeëist van haar hand. In de tweede plaats is de reden voor 
dit Hallelujah-geroep, dat de ondergang van Babylon meebrengt de verheerlijking der 
kerk. De bruiloft des Lams is nu gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Haar 
wordt nu gegeven het fijn lijnwaad, dat is de rechtvaardigmaking der heiligen. Zie voor 
de betekenis hiervan het opgemerkte bij vs. 8.
Men heeft de vraag wel eens opgeworpen of er zo in de hemel waarachtige blijdschap 
zal kunnen zijn, aangezien de hemelingen toch weet hebben van de ondergang der 
goddelozen. Kunnen zij wel werkelijk juichen als zij al die verschrikkingen zien? De hel 
staat toch permanent ook voor hun aandacht en hoe kunnen zij, met het oog op al die 
verschrikkingen, werkelijk zalig zijn?
Deze vraag zou recht hebben, indien de vreugde over Babylons ondergang hier ook maar 
één ogenblik losgemaakt zou kunnen worden van God, de rechtvaardige Rechter van 
hemel en aarde. Als de gezaligden en de hemelingen deze dingen op zichzelf zouden 
kunnen bezien, dan zou men zulk een vraagstelling kunnen billijken. Maar dat is niet 
het geval. Geen ogenblik maken zij de dingen, die zij ervaren, los van de levende God 
Zelve. Hij staat in het middelpunt van hun aandacht en Hij is de bron van hun zalig- 
heidsgenieting. Dan komen de dingen echter ook anders te staan. Als zij Babels onder
gang en die der goddelozen zien, abstraheren zij die geen ogenblik van God Zelf, maar 
loven zij daarin de ene en machtige God, die Zichzelve rechtvaardigt in al zijn oordelen. 
Waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, zo zingen zij. God schittert voor hen uit 
in dit alles in zijn wrekende gerechtigheid en Hij wordt in dit Hallelujah groot gemaakt 
in zijn oordeel, dat Hij aan Babel voltrekt.
Vervolgens is daar het tweede onderwerp, dat zij in hun Halleluiah bezingen. De bruiloft 
van het Lam is nu gekomen. Hij, het Lam, heeft nu alle zegels opengebroken en nu 
nadert het ogenblik, dat Hij Zich verenigen gaat voor eeuwig met zijn bruid, zijn kerk. 
Want gekomen is de bruiloft van het Lam, en zijn vrouw heeft er zich toe bereid; in 
blinkend lijnwaad mag ze zich kleden, het lijnwaad, dat is: de rechtvaardige werken 
der heiligen.

De Schrift gebruikt meermalen het beeld van een aardse bruiloft om de vreugde van de 
hemel uit te drukken, zoals het huwelijk vaak als beeld gebruikt wordt voor de ver
eniging van Christus en ziin gemeente, van God en ziin volk. ,,En dies”, aldus Greiidanus, 
„is ook de menseliike bruiloftsvreugde van Hem beschikt om in aardse vormen de bliid- 
schan te verzinnebeelden, die in de hemel gesmaakt wordt vanwege de innige verbinding 
des Heeren Jezus met wie Hem van de Vader gegeven worden”. E r verschiint nu een 
engel, die Johannes oproept te schrijven: Zalig zijn zij, die-geroepen zijn tot het Bruilofts
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maal van het Lam. De bedoeling van deze oproep is de zaligheid van de geroepen gasten 
tot hen allen te doen doordringen. God moogt ge alleen aanbidden!

Hiermede is het eerste gedeelte van dit hoofdstuk afgesloten. Johannes krijgt nu weer 
een ander visioen. Langzamerhand nadert de Openbaring haar hoogte- en eindpunt in 
de beschrijving van het eindgericht en het neerdalen van het nieuwe Jeruzalem van de 
hemel. Het valt ons daarbij op, hoe sober dat nu wordt voorgesteld. In de hoofdstukken, 
die voorafgingen, en waarin de gerichten, die aan het eindgericht voorafgingen, werden 
beschreven: de zeven zegelen, de zeven bazuinen, de zeven toornschalen, daarin was alles 
bont van kleur en van grote dramatische kracht en uitbeelding. Nu dan eindelijk het 
einde gekomen is, waarheen al die gerichten wezen, nu wordt in enkele sober gehouden 
beelden dat eindgericht beschreven en valt nu alle aandacht op Hem, die het executeert, 
Christus Jezus. Het Lam dat Johannes in het begin van zijn boek voor de troon zag, 
heeft nu alle zegels opengebroken en het maakt ach  op ten strijde.
Het begin van dit gedeelte van zijn visioenen kondigt Johannes aan met de mededeling, 
dat hij de hemel geopend zag. Nu niet een deur in de hemel zoals in 4 : 1, maar de 
ganse hemel geopend. De hemel gaat nu open om Christus naar buiten te doen komen 
om zijn laatste grote slag in deze wereld te slaan. En Johannes ziet Hem daarbij thans 
niet als een Lam, maar als een Strijder. Christus verschijnt op een wit paard, teken van 
zijn overwinning. Zijn ogen waren als een vuurgloed, op zijn hoofd talrijke kronen, aan
duidingen van het glorierijke en majesteitelijke van zijn verschijning. K. Schilder heeft 
er op gewezen, dat nu de grote sociale worsteling in deze wereld afgebroken wordt, niet 
doordat zii eindelijk verflauwen gaat, maar „door de plotseling ingrijpende machtsdaad 
der verschijning van Christus”, (zie ook 6 :  14, 18 : 8 ,  10, 16, 19; 19 : 11 v., 20 : 11). Hij 
is omhangen met een kleed, dat met bloed bespat is. Dit zal zien op het visioen van 
Jesaia in Jes. 63 : 1, waarin de Christus Zich in oud-testamentische vormen openbaart 
als Degene, die alleen zijn vijanden verpletterd heeft. Van zijn heup hangt een sjerp 
af, waarop zijn Naam geschreven staat. Zie daarvoor onze opmerkingen bij vers 13. 
Op witte rossen volgen Hem de legerscharen des hemels.

Johannes ziet nu deze Ruiter in actie komen. Er ontstaat een laatste heftige strijd tussen 
het beest en de valse profeet tezamen met hen, die het beest hadden aangebeden en 
het teken van het beest droegen èn deze Ruiter en zijn legerscharen. Levend worden 
nu het beest en zijn profeet geworpen in de vuurpoel, die met zwavel wordt gestookt. Men 
lette erop, dat zij daar levend in geworpen worden. Hun volgelingen worden nl. gedood, 
maar zij varen levend ter helle. Hier geeft de Schrift de pendant van het levend ten 
hemel gaan van Henoch en Elia. Zoals dezen levend de hemel binnengingen als getui
genis van de overwinning Gods op de macht des doods, zo gaan zii nu levend ter helle 
als teken opnieuw van de overwinning Gods op de macht van de duivel, maar nu naar 
de andere ziide.
Er ligt in dit visioen iets ontzaglijk vanzelfsprekends. N a alles, wat we tot nu toe gezien 
hebben, verbaast ons dit niet. Zo moest het gaan met het beest en zijn profeet en met 
hen, die aangebeden hebben. Hen kón niet anders. Zij konden wel een tijdlang hier op 
aarde triomferen. Zij konden de kerk veel leed aandoen. Maar we wisten: dit moest 
komen. En nu het komt, verbaast het ons niet. Hii. die als Naam heeft: het Woord Gods 
en Koning der koningen en Heer der heren. Hij moest overwinnen. Het Lam, dat de 
zegels onende. beheerste daarin de wereldhistorie. Hii liet het beest een tiid ziin gang 
gaan. Ziin haast was langzaam en ziin lankmoedigheid groot. M aar intussen schoven 
de wiizers op Gods wereldklok verder, uur na uur en zo moest dit ogenblik aanbreken. 
In verheven majesteit en toch betrekkelijk sober zien wij hier de Christus. Hij, die
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Zichzelf eenmaal liet slachten op Golgotha en de dood inging, verschijnt in zijn 
majesteit.
Nog één moment in dit hoofdstuk trekt onze aandacht. Johannes ziet hier de maaltijd 
der vogelen. De vogels, die hoog in de lucht vliegen, horen zich toeroepen: Hierheen, 
verzamelt u aan de grote maaltijd van God, om het vlees van koningen te eten: het 
vlees van krijgsoversten en machtigen, alle kleinen en groten, en het hoofdstuk eindigt 
met de constateringen: en alle vogels vraten zich zat aan hun vlees. Men lette erop, dat 
zij opgeroepen worden het vlees te eten van kleinen en groten. De eindstrijd gaat niet 
zoals het Marxisme wil, tussen kapitaalbezitters en armen, proletariërs, maar tussen 
rijken en armen, die Christus dienen enerzijds, èn die Christus verwerpen anderzijds. 
Ook hier weerspreekt de Openbaring de socialistische theorieën.
Tweeërlei maaltijd ziet Johannes. Aan de ene zijde: de feestvreugde van de bruiloft 
des Lams, de maaltijd der gemeenschap en der glorie. Aan de andere zijde: de maaltijd 
der vogelen, die zich zat vreten aan het vlees van hen, die onder het oordeel gevallen 
zijn. Daarop loopt de wereldhistorie en die der mensheid uit: aan de ene zijde de 
eeuwige vreugde van de bruiloft des Lams, voor allen, die in Christus geloofd hebben 
en die uit genade de eeuwige vreugde deelachtig zijn geworden. Aan de andere zijde: 
de wraak des verbonds over allen, die Gods beloften verworpen hebben en de zonde 
over zich hebben laten heersen. Onder het beeld van een maaltijd der vogelen wordt 
Gods gericht aan hen voltrokken. Het beeld is oudtestamentisch. De Schrift grijpt hier 
terug met name op Ezechiël 39. Daar zag de profeet ook zulk een maaltijd na de onder
gang van Gog. En ook daar gaat de beschrijving van die maaltijd vooraf aan het nieuwe 
Jeruzalem met de nieuwe tempel. Ezechiël, we zagen dat reeds eerder, heeft sterk op 
Johannes’ geest ingewerkt en de verhoogde Christus sluit Zich in zijn visioenen meer
malen nauw aan bij de openbaring Gods in het Oude Testament. Zo ook hier. Toch 
is hiermee de tekening van het eindgericht nog niet voltooid. Het beest en de valse 
profeet zijn levend geworpen in de poel van vuur en sulfer De dode lichamen van hun 
verslagen volgelingen liggen op aarde. Zie ook Jesaja 66 : 24. Maar er geschiedt nog 
meer. Dat wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.

Openbaring 20
SATAN DUIZEND JAREN GEBONDEN — HET EINDGERICHT

1. Indeling

Vs. 1— 6: De binding van Satan gedurende duizend jaren; de glorie van de kerk in de
hemel.

Vs. 7— 10: Satan wordt weer ontbonden, de laatste strijd.
Vs. 11— 15: Het laatste oordeel.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: de sleutel des afgronds: hieronder is te verstaan de voorlopige verblijfplaats van
satan, die straks verwisseld wordt met de poel des vuurs, de engel houdt de 
sleutel van deze voorlopige verblijfplaats in de hand.
een grote keten: waarmee de satan in deze afgrond gebonden moet worden. 

Vs. 2: duizend jaren: duizend is te nemen als een volkomen getal, aanduidend een
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periode van lange duur. „Christus van Zijn kant komt klaar, rondt af wat Hij 
begonnen is” (K. Schilder).

Vs. 4 en zij zaten op dezelve: te weten: de zielen der op aarde aan Christus trouw
gebleven gelovigen.

Vs. 4: zij werden weder levend en heersen als koningen met Christus: dit ziet op
de invloed welke de gelovigen tezamen met Christus op aarde geoefend hebben. 
„Zijne apostelen, Athanasius, Augustinus, Luther, Calvijn enz. zijn geëerd, 
en oefenen groten invloed. In kleineren kring geldt dit ook van vele anderen” 
(Greijdanus, Kommentaar).

Vs. 5: De eerste opstanding: nl. het opgenomen worden van de zielen der gelovigen
terstond na hun sterven tot Christus.

Vs. 5: werden niet weder levend: nl. de zielen der ongelovigen, na hun sterven.
Vs. 6: de tweede dood: d.w.z. het definitief ingaan tot de eeuwige verdoemenis.
Vs. 8: de Gog en de Magog: aanduiding van de heidenvolkeren, in navolging van

Ezechiël 38 en 39.
Vs. 10: de poel van vuur en sulfer: d.w.z. de uiteindelijke straf- en verblijfplaats van

satan en de verdoemden.

3. Overzicht van de inhoud:

Hoofdstuk 20 sluit logisch nauw aan bij het vorige hoofdstuk. Dat was geëindigd met 
de ondergang van het beest en de valse profeet en van hun volgelingen. Maar Open
baring 13 had laten zien, dat het beest en de valse profeet op hun beurt bondgenoten 
waren van de grote rode draak (Openb. 12), die achter hen stond en hen als zijn in
strumenten dirigeerde. Daarom komt nu de ondergang van de grote rode draak zélf aan 
de orde. Daarmee zal de totale antichristelijke wereldmacht met hem die er achter stond 
en die deze wereldmacht inspireerde, een voldongen feit zijn. Tevens beschijft Johannes 
daarbij nog een bepaalde gebeurtenis, die vóór het eindgericht uitgaat, nl. de binding 
van Satan. Maar ook dit onderdeel heeft hier logisch zijn plaats, want de beschrijving 
van satans laatste activiteit is niet los te maken van zijn hoge positie.
Johannes ziet dan eerst een engel nederdalen. Hij heeft in zijn hand de sleutel van 
de afgrond en een grote keten. Hij grijpt de satan, die hier, teruggrijpend op de paradijs
geschiedenis, ook „oude slang” genoemd wordt en bindt hem voor een periode van 
duizend jaren. Hij wordt voor heel die periode in de afgrond geworpen en daarin ver
zegeld. Bij afgrond zal hier met te denken zijn aan de uiteindelijke en laatste verblijf
plaats van de satan. Die wordt in dit hoofdstuk genoemd de poel van vuur en sulfer. 
Het gaat hier om de voorlopige verblijfplaats van de duivel, waarin hij is tot aan de 
jongste dag. De bedoeling van deze binding van de satan is, dat hij de volken niet 
meer verleiden zou, gedurende die duizendjarige periode. Daarna wordt hij dan nog 
een „kleine tijd” ontbonden.
Er is over deze binding van de satan gedurende duizend jaren ontzaglijk veel gedis
cussieerd. Veel boeken zijn er over geschreven en er is veel strijd over de betekenis van 
deze duizend jaren gevoerd. Een heftige strijd hierover heeft ongeveer twintig jaar 
geleden de Chr. Geref. Kerk beroerd en leidde tot afzetting van Ds. Berkhoff en alle 
eeuwen door hebben de z.g. chiliasten zich op dit hoofdstuk beroepen tot staving van 
hun gevoelen. Ook onder de gereformeerden zijn er wel geweest, die het chiliastisch 
gevoelen hebben aangehangen. Bekend is o.a., dat de vermaarde exegeet uit de vorige 
eeuw Ds. J. van Andel dit was toegedaan. De Gereformeerde Kerken hebben zich steeds 
op het standpunt geplaatst, dat dit gevoelen gedragen kon worden, mits het niet ge
dreven werd. In het kort komt het chiliastisch gevoelen hier op neer. Zij leggen Open
baring 20 zo uit, dat zij er in willen lezen, dat er een opstanding der doden is vóór de
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grote opstanding op de jongste dag en een wederkomst van Christus vóór de grote 
wederkomst uit. Christus zal in die eerste opstanding alleen de gelovigen opwekken 
en Hij zal dan een aards koninkrijk oprichten, waarin Hij gedurende duizend jaren met 
de zijnen op aarde heersen zal. In die tijd zal satan niets kunnen doen en Christus met 
de zijnen de alleenheerschappij hebben. Na die duizend jaren zou de satan opnieuw 
tot activiteit komen. In bondgenootschap met de God en de Magog zou hij dan nog 
eenmaal tegen Christus’ gemeente losstormen en dan zal het einde aanbreken met 
het laatste oordeel. Vaak worden daaraan nog allerlei fantasieën en speculaties ver
bonden over de vervulling van de z.g. niet-vervulde oudtestamentische profetiën be
treffend het volk Israël. Men droomt dan van een in die duizend jaren opnieuw op
richten van het koningschap van David, van een wederkeer van Israël tot de God der 
vaderen, van een opnieuw oprichten van de salomonische tempel enz. Voorts verbindt 
men daaraan vaak speculaties over hetgeen bij die gelegenheid in Palestina geschieden 
zal. In ons vaderland was lange jaren de heer Johannes de Heer een bekend vertegen
woordiger van dit gevoelen.

Na onze voorafgaande uitlegging van dit laatste bijbelboek moeten wij deze speculaties 
echter geheel van de hand wijzen. Het is naar ons oordeel een gevoelen, dat geen 
rekening houdt met de symbolisch-visionaire manier van spreken van God in dit bijbel
boek. Evenals bij de andere getallen in dit bijbelboek, willen wij ook het getal duizend 
hier symbolisch verstaan. Het is een onderdeel uit de getallen-symboliek, waarvan 
Christus Zich in dit boek herhaaldelijk bedient. Daarom wijzen wij af, dat hieronder 
een letterlijk op te vatten periode van duizend jaren zou te verstaan zijn. Duizend is 
tien maal tien maal tien, derhalve een getal, dat grote volkomenheid uitdrukt. Wij 
willen daaronder verstaan heel de periode van de Christusregering, zoals deze vanaf 
de Pinksterdag tot aan de wederkomst zich effectief doet gelden in de wereld. Greijdanus 
wil deze periode doen aanvangen bij de ondrgang van het romeinse rijk. „Wij kunnen 
dus de tijd van Constantijns optreden als Christen-keizer noemen, in het begin der 
vierde eeuw. Sedert moest het heidendom al meer terugwijken, zonken de heidenvolken 
in, kreeg het Christendom de leiding der menschheid
Maar wij sluiten ons hier aan bij K. Schilder, die deze periode ingezet wil zien op de 
Pinksterdag: „Het duizendjarig rijk (20 : 1— 6) begint immers niet op een „willekeurige” 
dag, en niet op een dag van secundair geweld, b.v. als Constantijn de Grote de macht 
grijpt (en meteen de gevaren oproept), doch het vangt aan op de Pinksterdag, die het 
begin van het eind is, de dag van het primaire geweld, openingsacte van het slotbedrijf 
van het drama der wereldgeschiedenis. Die Pinksterdag is de dag van de universele 
oecumenische uitgang van het Evangelie (Nieuwe Orde!). . . . ” 2). Terecht wijst K. 
Schilder er ook op, dat er nergens in Openbaring 20 sprake is van een rijk. Het feit, 
dat hier gezegd wordt, dat de gelovigen met Christus achter de wolken heersen recht
vaardigt niet het spreken van een rijk. We wijzen derhalve ook af de uitleg, die Ring- 
nalda hier geeft, dat met het duizend jaren heersen van Christus bedoeld zou zijn een 
periode, die valt na de jongste dag 3). Al te duidelijk spreekt de Schrift hier van een 
periode die aan de jongste dag vooraf gaat.
Johannes ziet dus, gedurende heel die periode van duizend jaren, de satan gebonden. D at 
wil echter nog niet zeggen, dat hij totaal machteloos is. Greijdanus zegt het zo: „Satan 
kan zich ook dan nochtans op aarde bewegen; en hij kan de mensen en de gelovigen

1) Greijdanus, Kommentaar pag. 403.
2) K. Schilder, a.w. pag. 145/146.
3) A. Ringnalda, Het Koningschap van Christus, Kampen 1939, pag. 463.
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persoonlijk aanvallen en benauwen; maar de heidenvolken als geheel zal hij dan niet 
kunnen opzwepen tot de gemeenschappelijke krijg tegen ’s Heeren gemeente, dat zal 
hem belet woraen, daarin wordt hij vermnderd, in die zin wordt hij gebonden en in de 
afgrond, die boven hem verzegeld wordt, gesloten.
Sedert de Pinksterdag is er inderdaad een duidelijke remming van de actie van satan. 
Hij kan niet verhinderen, dat het Evangelie gepredikt wordt tot de einden der aarde. 
Hij kan niet verninderen, dat de kerk vergaderd wordt. Hij kan nog wel véél en 
mobiliseert soms macntige rijken en volken tegen Christus’ kerk. Maar toch kan hij de 
voortgang van Christus’ kerkvergaderend werk niet verhinderen. De ten hemel gevaren 
Christus zet zijn werk souverein voort. Wel vallen steeds weer zijn bloedgetuigen, maar 
zij —  dat ziet Johannes in dit hoofdstuk —  die onder de wolken vallen in dienst van 
Christus, zullen boven de wolken heersen. „Hier beneden is het theaterstuk: onbe
graven kadavers, die een schop krijgen. Hierboven is het theater; diezelfde mensen, 
zittende op tronen, en aan wie het krima, het oordeel, gegeven wordt. Indien zij althans 
getrouw zijn geweest, speciaal in hun getuigenis, tot de dood”. 4). Dit is de eerste op
standing, die de H . Catechismus zo omschrijft: dat mijn ziel van stonde aan na dit 
leven tot Christus, haar Hoofd, zal worden opgenomen. En daarom: zalig en heilig zijn 
zij, die deel hebben aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood, het ge
worpen worden, na Christus’ wederkomst, in de poel van vuur en sulfer, geen macht 
meer. Maar ze zullen priesters zijn van God en van Christus’ en heersen met Hem, 
duizend jaren lang.

Wanneer nu die duizend jaren voleindigd zullen zijn, wordt satan ontbonden. Dan zal 
hij uittrekken om de volkeren te verleiden van de vier hoeken der aarde —  Gog en 
Magog —  om ze te verzamelen tot de strijd, hun getal zal zijn als het zand der zee.
O.i. wordt hier gesproken van het oprukken van de heidenvolkeren tegen de heilige 
stad, dat is de kerk van Jezus Christus. Johannes reikt hier de hand aan de apocalypticus 
uit het Oude Testament Ezechiël, die in Ez. 38 en 39 ook spreekt van het oprukken 
van Gog en Magog tegen Jeruzalem. De namen Gog en Magog zijn moeilijk te iden
tificeren. De naam Magog komt voor in het volkerenregister van Genesis als een der 
zonen van Jafeth, Genesis 10. De meest aanvaarde verklaring is, dat Ezechiël daarmee 
de Scythen bedoelde, die in die dagen het Midden-Oosten teisterden en voor bijzonder 
wreed en ruw doorgingen. Overigens is het duidelijk, dat Johannes, als hij deze namen 
van Ezechiël overneemt, daarmee geen concrete, met name te noemen volkeren op 
het oog heeft. Hij ziet echter, tegen het einde van de Christus-regering, een laatste 
machtige strijd zich ontketenen tegen Christus’ gemeente. Greijdanus zegt er dit van: 
„Evenals hij echter bij Ezechiël het land noemt van de aan Israël vijandige heiden
volken, die van verre aankomen, ten strijde tegen Israël, zo noemen Gog en Magog 
ook nu de niet-gekerstende volken uit verre landen, die aanrukken zullen om Gods volk 
en Christus’ gemeente te verdoen”. Het spreken door de Schrift over deze volken bedoelt 
dus in ieder geval ons te waarschuwen voor een laatste, geweldige machtsconcentratie 
van de heidenvolkeren, die nimmer gekerstend werden, tegen Christus’ gemeente. Maar 
zij komen niet eens tot een werkelijk offensief. Vuur van de hemel verteert ze.
N u wordt dan ook het eindgericht, waarvan hoofdstuk 19 reeds sprak, verder voort
gezet. D aar toonde Christus aan Johannes de ondergang van het beest en de valse 
profeet. Nu toont Hij Johannes het ten onder brengen van de duivel zélf. En de duivel, 
die ze verleid had, werd weer geworpen in de poel van vuur en sulfer, waar ook het 
beest is en de valse profeet; gepijnigd zullen ze worden dag en nacht in de eeuwen der

4) K. Schilder, a.w. pag. 264.
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eeuwen. In sobere woorden is dus nu het einde van de duivel, de laatste van het in 
Openbaring 12 en 13 bescnreven antigoddelijke drietal, getekend.
Johannes haast zich nu voort naar het einde. Hij zag hierna een gróte schitterende 
troon. Daarvoor werden gedaagd de doden, klein en groot, d.w.z. de eenvoudigen, maar 
ook de machtigen. De boeken gaan dan open. Er is de laatste tijd een discussie onder 
ons geweest, wat onder die „boeken” moet worden verstaan. Men zie daarvoor het 
overzicht, dat Ds. C. Trimp in zijn boek „Tot een levendige troost Zijn volks” van 
deze discussie heeft gegeven. 5) Terecht schrijft Greijdanus bij deze tekst: „Natuurlijk 
is dit spreken van boeken mensvormig. Het duidt aan, dat aan allen eens voor ogen 
gesteld zal worden al hun doen en laten, op ene wijze, dat zij het niet loochenen 
kunnen, maar, overtuigd, zelve hun kwaad bekennen moeten”. Boeken wil o.i. hier zeg
gen: zoveel als gerechtsprotocollen. Hen wordt voorgelezen, hetgeen zij gedaan hebben. 
Alles blijkt zorgvuldig geregistreerd te zijn. Dan gaat nog een ander boek open nl. het 
boek des levens. Greijdanus wil hieronder verstaan: het boek van Gods uitverkiezing. 
„Dit is het boek van Gods uitverkiezing; vgl. II Tim. 2 : 19”. (Kommentaar). Anderen 
willen hier onder verstaan het register der gelovigen, dat bij God bekend zou zijn. 6) 
Dan komt het laatste. De schuldig verklaarden gaan in de poel des vuurs met de dood 
en het dodenrijk. Dat is het einde. Van belang is nog hetgeen Greijdanus bij deze „poel 
des vuurs” aantekent: „De duivel kan niet door stoffelijk vuur geroosterd worden. 
Daarom behoeven wij bij deze poel des vuurs en sulfers ook niet te denken aan ene 
stoffelijke vuurzee. Het is hierbij alles zinnebeeld, om ons de schrikkelijke kwelling 
naar geest of naar lichaam, of naar beide voor te stellen, op welke wijze zij ook wordt 
aangedaan. Het vuur komt hierbij voor als datgene, wat de gevoeligste pijn veroorzaakt: 
want ene brandwonde doet bijzonder zeer. Een vuur van sulfer geeft bovendien wal
mende rook, die de levensadem verstikt”.
N a in vele hoofdstukken ons de worsteling der kerk getoond en de verschrikking van 
Gods gerichten getekend te hebben, uitlopend op dit eindgericht, valt nu het gordijn en 
spreekt Johannes niet meer over de gerichten. Wel gaat het gordijn nog eenmaal op, 
maar nu om ons te tonen de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, in de glorie van het 
eeuwige leven, zoals Johannes het na dit alles te zien kreeg. Met dit laatste schone 
gezicht zal zijn boek eindigen. Maar daarover in het volgende hoofdstuk.

Openbaring 21
DE STAD ZONDER TEMPEL

1. Indeling:

Vs. 1—  8: Neerdaling van het Nieuw Jeruzalem en aankondiging van de daarin ge
schonken zaligheid.

Vs. 9— 27: Beschrijving van het Nieuw Jeruzalem.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 9: één van de zeven engelen enz-: juist één van de engelen, die Johannes de laatste

5) C. Trimp, Tot een levendige troost Zijns volks, pag. 91-103.
6) Zie voor de opvatting van K. Schilder, a.w. pag. 346.
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plagen en het eindgericht deed aanschouwen, mag hem ook de glorie van de 
komende Godsstad tonen, vgl. 15 : 1, 17 : 1.

Vs. 15: gouaen meeistok: „met net oog op den hoogen dienst, en het heerlijke doel”.
Greijdanus. Bij het meten, „gaal het om de grootte van de stad, en om de 
gedaente van net zuivere, en regelmatige, van den bouw, in alle opzichten en 
deelen vgl. Ps. 48 : 13, 14”. Dezelfde.

Vs. 16: 12.000 stadiën: 400 a 500 uren gaans. Hier wordt de afmeting van één zijde,
niet van de gehele muur bedoeld.

Vs. 17: 144 ellen: dat wil zeggen ongeveer 70 M.
Vs. 19 en 20: men zie de K .V . voor de verschillende gesteenten. Schoon geeft Greijdanus 

de bedoeling van deze verschillende gesteenten aldus weer: „Muren, poorten, 
straten, en dus niet minder ook de gebouwen zelve van de stad, overgoten 
door eene lichtsvolheid die in schoonheid en sterkte de hoogste zonneschittering 
tienvoudig overtreft (vs. 23), fonkelen in eene heerlijke mengeling van ver- 
scnillende op het schoonst samenstemmende kleuren.”

3. Overzicht van de inhoud:

We naderen nu het slot van de Openbaring. In het vorige hoofdstuk zagen wij het 
laatste definitieve gericht over Satan, het beest en de valse profeet voltrokken worden. 
Ze zijn nu voor eeuwig weggedaan in de poel, die brandt van vuur en sulfer. Nu laat de 
verhoogde Christus Johannes echter zien het doel, waartoe Hij door deze gerichten wilde 
komen, nl. de herschepping der wereld. Wat dat betreft, is er een schoon verband tussen 
het begin en het einde van de H. Schrift. De Schrift begint immers met de tekening van 
een paradijs, een hof en eindigt met de beschrijving van een stad, waarin het paradijs 
weer is opgenomen. De hof van het begin is uitgegroeid tot de stad van het einde; de 
schepping is, nu ze door de gerichten Gods is gelouterd en gezuiverd, uitgegroeid tot 
de glorie van de herschepping, de heerlijkheid van het eeuwig, zalig leven. Die glorie 
wordt nu in de beide laatste hoofdstukken van dit boek beschreven. Daarbij zullen we 
voorts bedenken, hetgeen Greijdanus opmerkt, „dat hier geene beschrijving gegeven, 
m aar slechts een aanduiding als uitgestippeld wordt”.
Johannes begint dan te zeggen, dat hij zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
want de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen, ook bestond de zee niet 
meer. Hier gaat dus in vervulling de belofte door God reeds aan Jesaja gegeven: Want 
zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en aan de vorige dingen zal niet 
meer gedacht worden en zij zullen in het hart niet opkomen. Jes. 65 : 17. De oude aarde, 
waarop het ganse drama, de ganse rechtsstrijd van zondeval en verlossing heeft plaats 
gegrepen, waarop het paradijs gestaan had en Satans activiteit machtig was geweest; 
waarop ook Christus’ kruis was geplant geweest, is nu, door de storm van het laatste 
gericht heen, gelouterd en gezuiverd. Ze doet zich nu aan Johannes’ verwonderende ogen 
voor als een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
En de zee was niet meer, voegt Johannes er aan toe. De zee wordt in de Schrift vaak 
als iets vijandigs gezien. Ze maakt scheiding tussen de continenten en de mensen. Die 
scheidingen vallen nu weg. H et wordt nu één grote, machtige wereld, die tot in alle 
hoeken toegankelijk is voor de mensheid. Wat betreft het feit, dat hier gesproken 
wordt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, valt nog op te merken, dat nieuw 
hier is te verstaan in de zin van vernieuwd. Greijdanus schrijft hierbij: „Daarom hebben 
wij met te denken, dat hetgeen thans bestaat, eerst weer gans in het niet terugzinkt, als 
vóór de schepping, opdat God daarna een geheel nieuwe hemel en een gans nieuwe aarde 
in het aanzijn roept. M aar wat eens zal zijn wordt door God voortgebracht uit wat thans 
is. Een herschepping zal de formering van deze nieuwe hemel en van deze nieuwe aarde
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zijn, maar geen volstrekt nieuwe schepping. Evenals de gelovigen hun eigen lichaam 
herkrijgen om daarin God groot te maken, zo zullen ook de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde essentieel of naar hun wezen dezelfde zijn van nu, ofschoon in hoedanigheid, 
vorm, verband enz. zeer gewijzigd”.
Nadat Johannes nu het nieuwe Jeruzalem uit de hemel heeft zien neerdalen als een 
bruid, die voor haar man versierd is, hoort hij een stem uit de hemel: Zie, de tabernakel 
Gods is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk en God zelf zal 
bij hen en hun God zijn. Letterlijk staat er: Gods tent is bij de mensen en Hij zal zijn 
tent bij hen opslaan. Dit is een beeld van de zuiverste, innigste en meest ongebroken, 
gemeenschapsoefening van God met de mensen. Tot nu toe was God in de geschiedenis 
der openbaring herhaaldelijk aan zijn volk verschenen. Die verschijningen hadden hun 
hoogtepunt gehad in de vleeswording des Woords. Maar nu is de woonstede Gods bij 
de mensen gekomen. Vanaf de schepping was er de disjunctie, de scheiding geweest 
tussen de woonstede Gods en die der mensen. De hemel was de woonstede Gods ge
weest; de aarde die der mensen. Maar reeds in het paradijs had God hemel en aarde 
zo in tijdelijke disjunctie geschapen, opdat Hij eenmaal die disjunctie zou kunnen op
heffen en hemel en aarde saam zouden komen. En in de vleeswording des Woords had 
God daarmede reeds een begin gemaakt. Maar nu is God dichterbij gekomen. Nu heeft 
Hij voor eeuwig zijn tent bij de mensen opgeslagen. Eeuwig schijnt nu de luisterrijke 
openbaring Gods de mensen in de ogen. Alle verdriet en leed is nu ook weggedaan. 
Want de oorzaak van dit alles, de zonde is nu weggenomen. En God zal alle tranen van 
hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite 
zal meer zijn: want de eerste dingen, het eerste wereldbestand, is weggegaan.
Johannes hoorde Hem, Die op de troon zat, nu zeggen: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. 
In het oorspronkelijke staat het woordje nieuw voorop; nieuw maak Ik alles! Een Stem 
zegt dan: Het is geschied. Er zijn ook tekstgetuigen, die lezen: Ik ben geworden. Maar 
hoe dat ook zij, de uitdrukking wil in ieder geval zeggen, dat God nu metterdaad als 
de Alpha en de Omega, openbaar is geworden. Dit is een schone omschrijving van God 
de Here. De alpha is de eerste letter van het Griekse alfabet, de omega de laatste. Die 
omschrijving wil dus zeggen: Ik ben het Begin en het Einde. God, wil dit zeggen, kwam 
van de alpha der schepping tot de omega van de consummatie, de voleinding van alle 
dingen. Hij werkte zijn ganse „alfabet” af. Hij werkte onafgebroken en niet te stuiten 
voort, totdat Hij zelf zijn raad met deze wereld in schepping en herschepping vervuld 
had. Daarmede is God in zijn zalige zelfhandhaving openbaar geworden. Hij heeft on
afgebroken, ondanks de felle tegenactie van Satan, zijn ene grote werkprogramma af
gewerkt en nu Hij gekomen is van de alpha van zijn werken tot de omega, verkondigen 
die werken zijn glorie.

Vervolgens geeft Christus een belofte en een bedreiging. Zijn belofte is, dat Hij de 
dorstigen levenswater zal geven om niet. Water lest de dorst. Wiens dorst niet gelest 
wordt, moet sterven. Daarom is het beeld van water voor dorstigen het beeld van de 
levensredding door Gods genade. Maar tegelijk voegt Johannes er een bedreiging aan 
toe. Wie zich schuldig maakt aan een leven in de zonde, zal in dat nieuwe Jeruzalem 
niet worden toegelaten. Hij zal zijn zondebestaan voortzetten in de verschrikking van 
de eeuwige rampzaligheid.
N adat aldus de nederdaling van het Nieuwe Jeruzalem is aangekondigd, wordt dit 
vervolgens in schone en verheven beelden door Johannes beschreven. Johannes wordt 
„in de geest” op een hoge berg gevoerd. Dat wil zeggen: hetgeen Johannes nu gaat 
zien, wordt hem in een visioen, in geestverrukking geopenbaard.
We wezen er reeds op, dat het opmerkelijk is, dat de herschepping der wereld uitloopt
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op een geweldige stad, terwijl de schepping begon met een hof. Dat moeten we goed 
voor ogen houden in deze beschrijving van het Nieuw Jeruzalem. Die hof was nog maar 
een begin. God had aan Adam en Eva het bevel gegeven de hof te bouwen en haar te 
bewaren. En ook had God hen bevolen zich te vermenigvuldigen en het aardrijk aldus 
te vervullen. Nu kan de mens, heel de historie door, zich van die scheppingsmandaten 
niet losmaken. Al zoekt hij in de vervulling van deze cultuuropdracht Gods glorie niet 
meer, maar zichzelf, toch werkt de mens voort aan de ontplooiing van de wereld en van 
hel menselijk geslacht. Hij doet het nu alleen met een antigoddelijke tendens. Zo groeit 
de stad als openbaring van het menselijk kunnen. En al is Babylon in het laatste gericht 
ondergegaan, al heeft God dus die antigoddelijke ontwikkeling vernietigd, dat wil niet 
zeggen, dat God zijn oorspronkelijke opzet prijsgeeft. Integendeel. Johannes ziet zich 
als het einde van de wegen Gods een stad getoond. Maar het is niet Babylon, het 
volgroeide beeld van de antigoddelijke wereldontwikkeling, m aar Jeruzalem, de stad 
van God.
Johannes ziet haar liggen in een schone en geweldige lichtglans. „God ze lf’ schrijft 
Greijdanus, „is deze lichtbron, die zijne heerlijkheid uit Christus als centrum laat uit
stralen. En de vergelijking van dit licht met de fonkeling van de Jaspissteen spreekt van 
de glans der goddelijke deugden, die in deze heerlijkheid uitblinken”. Om de stad is 
een grote muur gebouwd met twaalf poorten en twaalf engelen in de poorten. De en
gelen zijn hier te denken als wachters, die de stad bewaken. Op die poorten zijn gegrift 
de namen van de twaalf geslachten Israëls. De scheuring des rijks is nu te niet gedaan. 
D e namen van de twaalf stammen Israëls op de poorten der stad gegrift, tezamen met 
de namen van de twaalf apostelen op de fundamenten van de stad, spreken van de 
onverbrekelijke eenheid van de kerk van het oude en het nieuwe verbond. De twaalf 
poorten zijn telkens bij drie tegelijk in de muur uitgehouwen. In viermaal drie poorten 
schittert de volkomenheid van de goddelijke drieëenheid uit.
Bij de beschrijving van de afmeting der stad blijkt dat zij vierkant is. Als afmeting 
wordt aangegeven twaalf duizend stadiën. Hiermede wordt de lengte van één zijde der 
stad bedoeld. Dat is een enorme afmeting, te stellen op ongeveer 400 k 500 uren gaans. 
De Canisiusbijbel stelt de afmeting op ongeveer 8000 km, maar vermeldt niet hoe hij 
dit getal berekent. Ringnalda wijst nog op de symboliek in dit getal: de getallen twaalf 
en duizend zijn er in verwerkt. Het beste zal zijn vooral te letten op de opmerking van 
Greijdanus: „Een stadsafmeting die met alle onze voorstellingen van stedelijke grootheid 
en uitgebreidheid volkomen spot”. Dat is de kern van de zaak. Zo ligt daar de stad, 
een machtige kubus, die met alle menselijke afmetingen spot, stralend en fonkelend als 
een machtige edelsteen.

Ook de m uur wordt opgemeten. Haar maat is honderdvierenveertig ellen. Vermoedelijk 
zullen wij dat van haar hoogte hebben te verstaan. Dat is naar onze afmeting ongeveer 
75 m. Deze muur is dus onbeklimbaar. Voorts zullen ook in het getal 144 weer de 
getallen twaalf maal verwerkt zijn. Toch zullen we daarbij ook te bedenken hebben 
dat de hoogte van de muur in vergelijking met de afmetingen van de stad zelf, gering is. 
„D e geringheid”, schrijft Greijdanus, „doet beseffen, dat wie in deze stad mogen wonen, 
zich niet als gevangenen achter deze muur opgesloten gevoelen, maar ongehinderd en 
vrij uitzien kunnen naar buiten”.
Daarna volgt de opsomming van al de edelgesteenten. Sommige daarvan zijn bekend, 
andere niet, zie de K.V. Wij willen wel doorgeven, wat Ringnalda schrijft naar aanleiding

1) A. Ringnalda, Het Koningschap van Christus, pag. 529. Zie verder de daar aan de hand 
van Bolman geboden beschrijving der edelstenen.
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van een werk van J. Bolman over de Edelstenen uit den Bijbel i). Deze Bolman schrijft 
dan, dat bij de stenen in de borstlap van de hogepriester er drie doorzichtig en negen on
doorzichtig zijn. Maar bij de stenen van het Nieuw Jeruzalem is dit volgens hem precies 
omgekeerd. Daar zijn er drie ondoorzichtig en negen doorzichtig. Dat zou dus spreken 
van de grotere heerlijkheid van de bedeling der voleinding boven die der schaduwen. 
Héél de stad is van een stralende schoonheid, haar poorten zijn van paarl en de straten 
van goud. Zie ook de schone beschrijving van de glorie van deze stad, die we boven 
sub U bij vers 19 en 20 doorgaven.
Het viel Johannes nog op, dat in de stad geen tempel was. Want de Heere God was 
haar tempel en het Lam. De tempel was er immers om te bemiddelen tussen God en de 
zondige mensen. Daarvoor had God heel de priesterdienst ingesteld. Het klom alles 
op, langs voorhof, heilige en heilige der heiligen tot God en dat in de weg der ver
zoening. En ook onder de nieuwe bedeling handhaaft God de middelen der genade in 
Woorddienst en sacramentsgebruik. Maar dat zal dan alles vervallen zijn. „Eeuwige, 
rechtstreeksche heerlijke gemeenschap”, schrijft Greijdanus, „met God den Almach
tige zal dan in Christus genoten worden door een ieder van Jeruzalems inwoners. . . . 
Alle afsluiting en beperking van ’s Heeren heerlijkheid, dienst en volle gemeenschap, 
zijn dan gevallen en weggenomen. Overal straalt ’s Hoogsten Majesteit onversluierd uit”. 
Johannes ziet dan nog, hoe de poorten van de stad open liggen naar alle kanten. De 
stad is dus volmaakt veilig. Ieder, die wil kan er in en uitgaan. In volmaakte sabbath- 
rust en vrede ligt ze daar te stralen in de glorie van het eeuwige leven. En de volken, 
die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hun 
heerlijkheid en eer in haar. Over deze laatste tekst is veel te doen geweest. Reeds dr. A. 
Kuyper heeft haar in zijn De Gemeene Gratie ter sprake gebracht, zie deel I, hoofdstuk 
LXII. Hij was van oordeel, dat deze tekst uitsluitend sloeg op het inbrengen in de 
Godsstad van de heerlijkheid der volkeren na het laatste gericht. Maar Greijdanus en 
ook K. Schilder, zijn van oordeel, dat reeds in deze bedeling dit proces een aanvang 
neemt. N u  reeds brengen de tot Christus’ dienst gekomen volkeren hun glorie in de 
kerk-stad. „De rijkdommen der volkeren decoreren Jeruzalem; Jes. 60— 62; Haggai 
2 ; 1— 9; Ps. 68” 2). K. Schilder wijst er op, dat de cultuur als zodanig niet zondig is. 
Niet de cultuur, m aar de zonde in de cultuur wordt in het laatste gericht weggebrand. 
Psalm 68 spreekt reeds van de glorie der volkeren, die als buit in Jahwe’s tempelstad 
wordt binnengebracht. „Als die man (van Ps. 68) tekent, hoe men van alle kant „ge
schenken” brengt naar Jeruzalem, dan is dat niet een troostpreekje voor de arme luidjes 
in Jeruzalem, doch een overwinningswoord, dat Jahweh’s troonsbestijging bezingt” . 3) 
„En zo ziet nu de Apocalypse alle cultuurschatten der heidenen als tropheeën in 
Nieuw Jeruzalem, d.w.z. Christusstad, stad van Christus Victor” 4). Het schone in deze 
gedachte is, dat de vrucht van de cultuurontplooiing van de afvallige mensheid uiteinde
lijk dienstbaar gesteld wordt aan de glorie van Gods verkoren kerk. „Het goud ook 
van gekroonde hoofden in de wereldstad komt op de straten der hemelstad, dus onder 
de voeten van Gods kinderen, wier sieraad was uit den Geest” . 5) Er is hier geen 
sprake van vrucht van „gemene gratie”, maar een nu reeds binnengedragen worden in 
Gods kerkstad van de vruchten van de door Christus’ bloed gereinigde cultuurresultaten 
van de volkeren. Zo zal het Nieuw Jeruzalem de glorie laten zien van Gods herschapen 
en tot zijn lof verloste wereld!

2) K. Schilder, a.w., pag. 810.
3) A.w., pag. 312.
4) A.w., pag. 313.
6) A.w., pag. 315. Zie voor héél Openb. 21 ook de laatste hoofdstukken van K. Schilder,

Wat is de hemel?

75



Openbaring 22

STAD EX HOF

1. Indeling:

Vs. 1—  5: Voortzetting van de beschrijving van het Nieuw-Jeruzalem.
Vs. 6— 21: Beloften en bedreigingen.

2. Uitlegkundige bijzonderheden:

Vs. 1: het water des levens: een vaker in de Schrift gebruikt beeld voor het genade-
karakter van Gods heilswerk, vgl. 12 : 3; Joh. 4 : 10, 14.

Vs. 2: de booms des levens: wij kunnen ook vertalen: geboomte des levens. De Schrift
grijpt hier terug op Ez. 47 en Gen. 3. De beeldspraak komt ook hierin uit, dat 
er in het Nieuw-Jeruzalem geen heidenen meer te „genezen” zijn. Daarom 
doet die boom des levens zijn werking ook nu reeds.

Vs. 3: geen vervloeking: bedoeld wordt zowel een te vervloeken ding, als een over
iets of iemand uitgesproken vloekwoord.

3. Overzicht van de inhoud:

In  de eerste vijf verzen van dit hoofdstuk zet Johannes nu de beschrijving van het 
Nieuw-Jeruzalem voort. In deze beschrijving oriënteert de Schrift zich aan Gods 
openbaring in Genesis 1 over het paradijs. In zijn beschrijving van de stad Gods 
oriënteert Johannes zich duidelijk aan de beschrijving van de hof uit Genesis. Ook 
daar is sprake van rivieren en van geboomte in de hof. De boom des levens uit Ge
nesis 3. Men denke ook aan de „beekjes der rivier”, waarvan Psalm 46 spreekt. Ook 
Ezechiël heeft in zijn profetieën in hoofdstuk 47 dit thema uitgewerkt, toen hij zijn 
visioen van de komende nieuwe tempel beschreef. Midden door de stad, zegt Johan
nes, loopt een zuivere rivier van levenswater, klaar als kristal, voortkomende uit 
de troon van God en van het Lam. Ook Ezechiël zag de rivier van de Godsstad voort
komen uit de tempel.
Aan weerszijden van de rivier ziet Johannes de boom des levens. Greijdanus wijst 
er reeds op, dat wij dit woord ook collectief kunnen vertalen, dus als geboomte des 
levens. Dit geboomte geeft permanent zijn vrucht; héél het jaar door zijn de vruchten 
te plukken. Bovendien wordt nog gezegd, dat zijn bladeren zijn tot genezing der heide
nen. Het zijn schone openbaringsmotieven uit het begin der Schrift, welke hier aan 
haar einde terugkeren. In Genesis 3 had de Schrift ons gezegd, dat de mens verdreven 
was van de boom des levens door de cherub met een vlammend zwaard. Maar nu, 
aan het einde der historie, is de boom des levens weer volop toegankelijk. Zelfs de 
heidenen worden er door genezen. Het is duidelijk, dat ook hier God in Zijn open
baring perspectivisch spreekt. Hier wordt als het ware op het einde samengetrokken, 
wat in feite reeds door heel de periode van het nieuwe verbond plaats vindt. Het is 
hetzelfde verschijnsel, dat wij in het vorige hoofdstuk zagen optreden, toen Johannes 
daar sprak over het inbrengen in de Godsstad van de heerlijkheid en eer der volkeren. 
Ook dat geschiedde immers in de tijd, m aar het werd beschreven als een resultaat 
van de eeuwigheid. Greijdanus zegt het zo: „M aar ten aanzien van de eeuwigheid 
wordt hier gesproken in de taal, en in de beeldspraak, van ons aardse leven, om de
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volste levensgenieting, en rijkste heilswerking, aan te duiden. Dan mogen alle verlosten 
zich in de heerlijkste zaligheid verheugen, en zullen ook wie vroeger heidenen waren, 
gered en behouden blijken door het Evangelie, waarvan zij misschien maar een enkel 
woord hebben opgevangen”. Het merkwaardige van deze eerste verzen is dus, dat hier 
de glorie van de hof, van het paradijs wordt ingedragen in de stad, het Nieuw-Jeruza- 
lem. K. Schilder heeft dit openbaringsmotief breed uitgewerkt in zijn onderscheidene 
publicaties over dit onderwerp. Zowel in zijn „Wat is de Hemel?” als in zijn „De Open
baring van Johannes en het sociale leven” komt hij hierop terug. In het laatste geschrift 
zet hij dit openbaringsmotief ook in verband met het sociale leven, en de sociale strijd. 
„Het paradijs komt terug: van maand tot maand is er productie. De pijn van: eerst- 
overschotten-en-dan-tekorten, is voor altijd voorbij”, i) Hij wijst er op, dat er in het 
paradijs wel overvloed was, maar slechts een tweetal mensen om van die overvloed te 
genieten. Maar dat wordt in de stad-van-het-einde precies omgekeerd. „Want waar 
de „h o f’ betekent: veelheid van vruchten, doch luttelheid van getal der eters, daar 
heeft, juist omgekeerd, de „stad” veel mensen, doch weinig vruchten”. 2) Schilder 
legt ook een sterk accent op het feit, dat het levensgeboomte maandelijks zijn vruchten 
opbrengt. Daaruit blijkt, dat de periode in de aarde-geschiedenis, welke na de val 
intrad, en waarin de afwisseling der seizoenen, en de fluctuatie in consumptie en 
productie de wereld beheerste, straks voorbij zal zijn. En daarmee is dan tevens een 
einde gekomen aan de sociale strijd. „Zo is dan dit het einde van de strijd dezer dagen: 
hof en stad komen tot elkaar. Dat is te zeggen: productie-en-consumptie, kapitaal-en- 
verbruik, aanbod-en-vraag, wat-zich-gééft-en-wat-voor zich-néémt, vrucht-en-genieter, 
spijze-en-eter, „zoetigheid”-en-sterke, ze hebben elkaar gevonden van nu aan tot in 
eeuwigheid”. 3) En ook Schilder wijst er op, dat de zegen van het weer mogen eten 
van het levensgeboomte door de heidenen, reeds in de historie optreedt. „De zegen, 
waarvan dus hier gesproken wordt, is ook in zijn universaliteit, in de historie reeds op
getreden. Die universaliteit was er reeds vóór Abraham; heeft van Abraham tot 
Christus’ Pinksterfeest nimmer algeheel ontbroken, en mocht zijn volle rijkdom gaan 
zoeken na Pinksterfeest tot aan de dag der dagen. En nu komt ten leste deze volheid 
heerlijk aan het licht in het nieuwe Jeruzalem”. 4) We zijn van mening, dat op deze 
wijze zeer schoon het perspectivisch spreken van de Openbaring aan Johannes in deze 
tekst is verdisconteerd. Zowel aan het reeds optreden van deze universele zegen in 
de loop der historie als aan de consummatie daarvan in het Nieuw-Jeruzalem wordt 
hier recht gedaan.

Vervolgens zegt Johannes nog, dat er in de komende Godsstad geen vervloeking meer 
zal zijn. Het woord, dat hier in het grieks gebruikt wordt is zeer intensief bedoeld. 
Het heeft krachtiger inhoud nog, dan een ander in de Schrift vaakt gebruikt woord voor 
vervloeking. De Schrift heeft hier het oog zowel op het door God gesproken vloek
woord, als op de te vervloeken zaak. Geen van beide zal in het Nieuw-Jeruzalem meer 
gevonden worden. Voorts zegt Johannes, dat Gods dienstknechten zijn Aangezicht 
zullen zien, en dat zijn Naam op hun voorhoofd zal geschreven zijn. Elders zegt de 
Schrift ook, dat wij God van aangezicht tot aangezicht zien zullen (1 Kor. 13 : 12). Hier
bij moet wel bedacht worden, dat dit gebruik door God van openbaring niet uitsluit. 
Deze verzen geven geen steun aan de mystiek, die er immers op uit is, alle open
baring weg te werken en de mens regelrecht te laten verzinken in God. Schilder heeft

1) K. Schilder, a.w., pag. 323
2) A.w., pag. 335.
3) A.w., pag. 338.
4) K. Schilder, Wat is de Hemel? pag. 256.
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daar in een brede bespreking van dit „zien” van God in „Wat is de Hemel?” ook op 
gewezen. Het feit, dat God zijn woning opslaat bij de mensen, dat dus de diastase, de 
afstand tussen Gods woonplaats in de hemel en die der mensen op de aarde opgeheven 
wordt, betekent nog niet, dat Gods openbaring daarmee opgeheven is. Immers „het 
zien blijft schepselmatig zien. Het opheffen van de diastase, wat de woon plaats betreft, 
is allerminst een opheffen van het onderscheid, dat de wonenden van elkander doet 
verschillen”. 5) Reeds het feit, dat de Schrift hier mensvormig van Gods Aangezicht 
spreekt, brengt met zich mee, dat hier van openbaring sprake is.
Johannes sluit zijn beschrijving van het Nieuw-Jeruzalem af door te zeggen, dat zij 
als koningen zullen heersen in alle eeuwigheid. Zij, die hier op aarde vertrapt werden 
en aller „afschraapsel” waren, vervolgd en gekweld, zullen ddar kronen dragen en 
met koninklijke glorie bekleed zijn. De theocratie is daar perfect geworden, schrijft 
Schilder ergens. Dit koninklijk heersen is tegelijk dienen. Reeds koning David was 
een schaduw in zijn koningschap van het heersen en dienen tegelijk van het koninklijk 
priesterdom der laatste dagen. Onder de oude gereformeerden is er veel gedisputeerd 
over de vraag of Christus in de voleinding zijn koninklijk ambt behoudt. In 1 Cor. 
15 : 28 zegt Paulus immers, dat Christus, als alle dingen Hem onderworpen zijn, het 
koningschap zal teruggeven aan God en de Vader en dat God dan alles in allen zal 
zijn. In dit verband rees de vraag of Christus in de voleinding dan geen koning meer 
zal zijn. Bavinck heeft over deze kwestie schoon geschreven in zijn Dogmatiek. „Het 
verschil”, zegt hij, „is gemakkelijk in die zin op te lossen, dat het middelaarschap der 
verzoening, en dus in zover ook het profetisch, priesterlijk en koninklijk ambt van 
Christus een einde neemt; God zal koning en alles in allen wezen; maar wat blijft is 
het middelaarschap der vereniging. Christus blijft profeet, priester en koning, zoals 
dit met de menselijke natuur vanzelf gegeven, in het beeld Gods opgesloten, en het 
hoogst en rijkst in Christus als Beeld Gods verwezenlijkt is. Christus is en blijft het 
hoofd der gemeente, uit wien alle leven en zaligheid haar eeuwiglijk toevloeit. Wie 
dit wilde ontkennen, zou ook moeten komen tot de leer, dat de Zoon eenmaal zijn 
menselijke natuur afleggen en vernietigen zou; en daarvoor ontbreekt in de Schrift 
alle grond”. 6) Zonder nu Bavincks terminologie inzake het middelaarschap „der ver
eniging” over te nemen, zijn wij wel van mening dat hier een schone oplossing van 
dit verschil gegeven w ordt De gelovigen zullen als koningen heersen, samen mèt 
Christus, die profeet, priester en koning blijft tot in alle eeuwigheid.
In feite is met vers 5 de beschrijving van het Nieuw-Jeruzalem geëindigd en zou 
Johannes de Openbaring hier kunnen afsluiten. Hij doet dat echter niet, m aar hij geeft 
aan het slot van zijn boek nog een aantal beloften en bedreigingen. Allereerst betuigt 
Christus dat Hij haastig, d.w.z. spoedig komt. „Snel nadert de Heere. En onverwachts 
zal Hij er daarom straks ook zijn. Voor een ieder persoonlijk bij zijn dood, en voor 
de ganse wereld aan het eind der dagen”, schrijft Greijdanus, die op deze wijze Christus’ 
komst verbindt aan het levenseinde van ieder mens en aan de jongste dag. Wij vragen 
gezien kan worden in het licht van een komen Gods om ons thuis te halen in 
ons af, of dat eerste wel de bedoeling van dit woord is, hoezeer het levenseinde ook 
Christus Jezus.

Verder moet Johannes de woorden van de profetie van dit boek niet verzegelen. Dit 
bevel is in regelrecht contrast met hetgeen de engel destijds aan Daniël beval. Zie 
Dan. 12 : 9. Daar, aan de laatste profeet van het oude verbond, werd het bevel ge-

5) A.w., pag. 163.
<0 H. Bavinck, Geref. Dogmatiek 2, Ille deel, pag. 550.
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geven de profetie te verzegelen. Zij moest bewaard worden tot de tijd, dat de kerk 
haar zou kunnen verstaan en in haar strijd zou kunnen gebruiken. Deze laatste profetie 
van het nieuwe verbond moet echter terstond geopend en aan de kerk overhandigd 
worden, opdat zij haar zal kunnen gebruiken in haar strijden moeite. Toen was de 
kerk niet dadelijk rijp om de profetie te ontvangen, nü is ze wèl rijp. Vervolgens geeft 
Christus bij wijze van spreken een ultimatum: Wie onrecht doet, dat hij nog onrecht 
doe enz. Christus verscherpt hier de antithese. De komende Christus dwingt mensen 
en volkeren tot de beslissing. Hij jaagt ze door zijn Woord op óf naar de hemel óf 
naar de hel. Hoe meer zijn wederkomst nadert, des te meer wordt de oude antithese van 
het begin der Schrift tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad verscherpt. Ook hierin 
sluit zich het einde van de Schrift aan bij het begin.
Schoon is ook het roepen van de Geest en van de bruid om de wederkomst van Christus, 
waarvan Johannes aan het slot van dit hoofdstuk getuigt. De bruid, dat is hier de 
kerk. Hij is bij haar de zaakwaameemster van de ten hemel gevaren Christus en Hij 
gebeden om de komst van de Mensenzoon in glorie. En het roepen van de kerk wordt 
a.h.w. omgeven en gedragen door het roepen van de Geest. De H. Geest woont in de 
kerk. Hij is bij haar de zaakwaameemster van de tenhemel gevaren Christus en Hij 
stuwt dit roepen van de kerk om haar Bruidegom op naar de troon van God. Dan 
waarschuwt Johannes om niets toe te doen of af te doen aan de inhoud van dit boek. 
Dat slaat natuurlijk allereerst op de inhoud van de Openbaring, maar voorts ook op 
geheel de inhoud van de Heilige Schrift. God heeft nu zijn Woord in mensentaal vast
gelegd. Het is nu zijn, wel niet uitputtende, maar toch zuivere openbaring. Het reus
achtige proces van de openbaring Gods is nu afgesloten. Het duurde eeuwen en 
eeuwen, van Mozes af tot Johannes toe. Nu is héél de openbaring gereed en de kerk 
moet het met haar doen tot de wederkomst van haar Heer. Zij ontvangt heel die 
lange periode nu om de diepten van deze Schrift-openbaring te overwegen en uit te 
leggen. Ten aanzien van de ketters, die het Woord verminken zullen, is deze laatste 
waarschuwing een huiveringwekkende ernst. Wie afdoet van hetgeen in dit boek ge
schreven staat, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, 
en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt: ja, Ik kom 
spoedig. Amen. Ja, kom Heere Jezus. Het einde is een zegengroet: de genade van 
onze Heer Jezus Christus zij met u allen, Amen.
Hiermede besluiten wij de uitlegging van dit boek. Moge zij ons allen een dieper in
zicht en een voller verstaan geschonken hebben van dit moeilijke, maar toch zo schone 
deel der Gods-openbaring.
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