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De vraag naar Gods ingrijpen in de geschiedenis – Onthulling (1) 

In deze veertigdagentijd, op weg naar Pasen, wil ik het Bijbelboek 

‘De Apokalyps’ of ‘Openbaring van Johannes’, lezen en overwegen. 

Een moeilijk boek omdat het om een apocalyptisch geschrift gaat, 

een taalgenre dat niet echt van onze tijd is. En toch…  

Is het niet juist een boek voor onze tijd? Ik ervaar onze tijd best wel 

als een waanzinnige tijd, crisis en oorlog alom, lijden en rampspoed 

aan de lopende band.  In onze dagen doet dat mensen zeggen: Als er 

een God zou zijn, dan zou Hij dit niet laten gebeuren! Waarom laat 

God  dit gebeuren? De vraag naar Gods ingrijpen in de geschiedenis 

is een actuele vraag. Het boek ‘Openbaring’ kan ons bij het zoeken 

naar antwoorden helpen.  

Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om aan 

zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren. Hij heeft zijn 

engel gezonden om haar mee te delen aan zijn dienstknecht 

Johannes. Deze heeft getuigd van Gods woord en van het getuigenis 

van Jezus Christus van al wat hij gezien heeft. Gelukkig degene die 

de woorden van deze profetie voorleest, en gelukkig degenen die 

ernaar luisteren en in acht nemen wat daarin geschreven staat; want 

de tijd is nabij. (Apoc. 1, 1-3) 

Openbaring: onthulling, de zin wordt blootgelegd. God heeft het door 

zijn engel aan Johannes overgebracht en via hem aan de lezende en 

horende gemeenschap van gelovigen, de kerk. Want de tijd is nabij! 

Dit is geen tijdsaanduiding, die de rampen en oorlogen tot een 

voorteken van Gods bevrijdende komst maakt. Het is wel een oproep 
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tot ernst en aandacht, een oproep tot inkeer. Wat spoedig moet 

gebeuren is de inhoud van de openbaring.  

 

In en door ons moet het licht van God in de geschiedenis 

schijnen! – Onthulling (2) 

Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van 

Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn 

troon, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene 

van de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Aan Hem die 

ons liefheeft en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed, die 

ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters voor zijn 

God en Vader, aan Hem zij de heerlijkheid en de macht tot in alle 

eeuwigheid! Amen. (Apoc. 1, 4-7) 

Johannes schrijft aan de zeven gemeenten van Asia, aan de kerk van 

toen. Het boek Openbaring is een kerkboek, geschreven aan de leden 

van de kerkgemeenschap, aan ons dus! Hij wens ons de vrede en 

genade van God: vrede en alle goeds! 

En ons wordt gezegd: Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal 

Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle 

stammen op aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen!  ‘Ik ben de 

alfa en de omega’, zegt God de Heer, Hij die is en die was en die 

komt, de Albeheerser. (Apoc. 1, 8) Hier gaat het om! Het weeklagen 

van de volken en de onschokbare, niet te schokken, heerschappij van 

de Albeheerser; strijd en verdrukking op aarde en hemelse genade en 

vrede. Jezus Christus vormt als alpha en omega, als begin en einde, 

de eenheid tussen beide werelden. Hij die ze hebben doorstoken, 
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Jezus Christus, is de Albeheerser, de Koning die heerst vanaf het 

kruis! 

En Hij roept ons tot koninklijke en priesterlijke taken: zorg dragen 

voor elkaar, vooral voor het zwakke en kwetsbare, liefde te zijn waar 

liefdeloosheid heerst in navolging van onze Koning Christus. In en 

door ons moet het licht van Christus, het licht van God, in de 

geschiedenis schijnen!  

 

Verbonden met Hem houden wij het vol! – Onthulling (3)  

Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking, en in 

het koninkrijk en de verwachting van Jezus, ik bevond mij op het 

eiland Patmos omwille van Gods woord en het getuigenis van Jezus. 

Ik raakte in geestvervoering op de dag van de Heer, en ik hoorde 

achter mij een stem, luid als een trompet,  die riep: ‘Schrijf wat u ziet 

op in een boek, en stuur het aan de zeven gemeenten: Efeze, Smyrna, 

Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’ Ik keerde mij 

om, om te zien wie mij had aangesproken. En toen ik mij omkeerde, 

zag ik zeven gouden kandelaars, en tussen de kandelaars iemand als 

een Mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, en 

met een gouden gordel om zijn borst. Zijn hoofdhaar was wit als 

sneeuwwitte wol, en zijn ogen vlamden als vuur. Zijn voeten waren 

als koperbrons dat in de oven is gegloeid, en zijn stem klonk als het 

gedruis van vele wateren. In zijn rechterhand had Hij zeven sterren, 

uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard, en zijn gelaat 

schitterde als de zon in haar kracht. Toen ik Hem zag, viel ik als 

dood voor zijn voeten. Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: 
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‘Wees niet bang. Ik ben het, de eerste en de laatste, de levende. Ik 

was dood, en zie, Ik leef tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels 

van de dood en het dodenrijk. Schrijf op wat u gezien hebt, zowel wat 

nu is als wat hierna zal gebeuren. Dit is het geheim van de zeven 

sterren die u in mijn rechterhand gezien hebt, en van de zeven 

gouden kandelaars: de zeven sterren zijn de engelen van de 

gemeenten, en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten. (Apoc. 

1, 9-20) 

Ik, Johannes: de beeldhoek versmalt zich en we zoemen in op 

Johannes. Hij is uitgebannen, uit het menselijke bedrijf gezet omwille 

van zijn prediking van het evangelie. Hij is verbannen naar Patmos, 

een klein eiland, omgeven door veel water; doodswater? 

vruchtwater? Hij is monddood gemaakt. En toch: hij spreekt! Hij 

houdt niet op te getuigen. Hij spreekt als broeder en deelgenoot in de 

verdrukking. Hij spreekt ook als broeder en deelgenoot in het 

koninkrijk. Johannes ziet door kwaad, crisis en verdrukking heen: 

Gods regeren vanaf het kruis. Johannes noemt zich ook broeder en 

deelgenoot in de verwachting van Jezus. Verbonden met Hem 

houden we het vol! 

En Johannes heeft een visioen, hoort een stem – hij wordt geroepen. 

En Johannes keert zich om. Het gaat niet vanzelf, het vraagt 

toewending, aandacht, een zich omkeren en open komen voor de 

stem. En dan krijgt de stem gestalte: eerst wat vage beelden, een 

eerste indruk en uiteindelijk het beeld van de levende Christus. En 

Christus spreekt tot Johannes: ‘Wees niet bang. Ik ben het. Ik was 

dood, en zie, Ik leef tot in alle eeuwigheid.’ Het is de Paasgroet 

waarmee de Heer Johannes begroet. En Hij geeft te kennen dat Hij de 
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sleutels van de dood en het dodenrijk in zijn macht heeft. Het niet 

overbrugbare is door Christus overbrugt! 

Laten wij ons richten op Christus. Verbonden met Hem houden wij 

het vol, ook waar verdrukking en rampspoed ons treft. Hij zal ons 

bevrijden! 

 

Het gaat om de overwinning van Pasen, om leven of dood! – 

Onthulling (4) 

Dan volgen de zeven brieven aan de zeven gemeenten. De zeven 

brieven hebben een vergelijkbare opbouw en eenzelfde thema. Het is 

eigenlijk een brief voor alle tijden en voor alle gemeenten, ook voor 

ons. Ik plaats de eerste brief:  

Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze: Zo spreekt Hij die de 

zeven sterren in zijn rechterhand houdt en wandelt tussen de zeven 

gouden kandelaars: Ik ken uw daden, uw inspanning en uw 

standvastigheid. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. 

Hen die zich apostelen noemen maar het niet zijn, hebt u op de proef 

gesteld, en u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. U bent standvastig, 

u hebt zware lasten gedragen omwille van mijn naam, en u bent niet 

bezweken. Maar wat ik tegen u heb, is dat u uw eerste liefde hebt 

opgegeven. Bedenk van hoe hoog u gevallen bent. Bekeer u, gedraag 

u weer zoals vroeger. Zo niet, dan kom Ik naar u toe en neem Ik uw 

kandelaar van zijn plaats, tenzij u zich bekeert. Maar dit moet Ik u 

nageven, u haat de praktijken van de Nikolaïeten, die Ik ook haat. 

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt: Wie 
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overwint, zal Ik te eten geven van de levensboom, die in de tuin van 

God staat. (Apoc. 2, 1-7) 

De  opbouw van deze en de andere brieven is als volgt:  

A)  En schrijf aan de engel van de gemeente van … 

B) Zo spreekt … (de naam van de briefschrijver) 

C) Ik weet/ken … (de situatie van de geadresseerde) 

D) Bekeer u toch/ Houd vast … (een aanmaning) 

E) Wie oren heeft … (een oproep om aandacht aan de inhoud van de 

brief te geven en de waarschuwingen van de briefschrijver serieus te 

nemen) 

F) Wie overwint, … (belofte) 

De briefschrijver is natuurlijk Johannes. Hij schrijft hem echter 

namens de Mensenzoon. In de diverse brieven vinden we de 

verschillende titels en aanduidingen voor Christus terug. In de eerste 

brief: Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en wandelt 

tussen de zeven gouden kandelaars. 

De briefschrijver kent de situaties van de gemeentes waar hij naar 

schrijft goed. Hij benoemd hun trouw en ontrouw en roept op tot 

bekering. Het is als het ware een vastenbrief voor de gemeente op 

weg naar Pasen, waar daar is het uiteindelijk op gericht: de 

overwinning van Pasen! 

Het is ook een brief voor ons, voor u en voor mij. Wie ben ik? Wie 

ben ik geweest? Wat zal het komen van de Mensenzoon, van Jezus 

Christus, voor mij betekenen? Leven of dood? De aanmaning en de 

belofte zijn ook voor u en mij. Het gaat om de overwinning van 

Pasen, om leven of dood! 
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De deur in de hemel staat open opdat wij zien wat er gebeuren 

moet! – Onthulling (5) 

Daarna had ik een visioen: ik zag een deur in de hemel die 

openstond, en de stem, luid als een trompet, die ik al eerder tot mij 

had horen spreken, riep: ‘Kom hier omhoog, dan zal Ik u tonen wat 

hierna gebeuren moet!’ Aanstonds raakte ik in geestvervoering. En 

zie: er stond een troon in de hemel en op de troon zetelde 

iemand.Degene die erop zetelde, zag eruit als jaspissteen en 

carneool. En rondom de troon was een regenboog, die eruit zag als 

smaragd. Vierentwintig tronen omringden de troon en op die tronen 

zetelden vierentwintig oudsten, in witte kleren en met gouden kronen 

op het hoofd. Van de troon gingen bliksemflitsen uit en gerommel en 

donderslagen. Zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn 

de zeven geesten van God. Voor de troon was iets als een glazen zee, 

kristal gelijk. En midden voor de troon en eromheen waren vier 

dieren, bezaaid met ogen voor en achter. Het eerste dier leek op een 

leeuw, het tweede op een jonge stier, het derde dier had een gezicht 

als van een mens en het vierde dier leek op een arend in zijn vlucht. 

De vier dieren hadden elk zes vleugels; rondom en vanbinnen waren 

zij met ogen bezet. En zonder ophouden roepen ze dag en nacht: 

‘Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser, die was en die is en 

die komt.’ Telkens als de dieren heerlijkheid, eer en dank brengen 

aan Hem die op de troon zetelt en die leeft tot in alle eeuwigheid, 

vallen de vierentwintig oudsten neer voor Hem die op de troon zetelt, 

om Hem te aanbidden die leeft tot in alle eeuwigheid. Zij werpen hun 

kronen neer voor de troon, terwijl ze uitroepen: ‘Waardig bent U, 

onze Heer en onze God, de heerlijkheid en de eer en de macht te 
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ontvangen; want U hebt het heelal geschapen: door uw wil ontstond 

het en werd het geschapen.’ (Apoc. 4, 1-11) 

Zie: een deur openstaand in de hemel! En de stem roept: Kom hier 

omhoog, dan zal Ik je laten zien wat hierna gebeuren moet! Er wordt 

ons een kijkje in de hemel beloofd, een blik vanuit ‘beneden’ naar 

‘boven’. Het visioen dat Johannes heeft gezien is eigenlijk 

onbeschrijfbaar. Taal schiet hier te kort. De beelden vallen over 

elkaar heen, veel beelden om het onzichtbare te verwoorden. Is deze 

blik in de hemel ook een manier van God om in te grijpen in de 

aardse mensengeschiedenis? Het beeld van de hemel, niet als 

zoethoudertje voor later, maar als beeld van de trouw van God, als 

beeld van waar het in het leven nu werkelijk om gaat? We zien alle 

leven gecentreerd rondom Hem die op de troon zit. Hij die is, en die 

door te zijn, het leven geeft. Het leven is goed daar, onder de 

heerschappij van God. De regenboog van het verbond staat boven dit 

hemelse gebeuren. De trouw van God en het zien waartoe dit ons 

brengen zal geeft moed. Te midden van alle chaos en eenzaamheid 

geeft dit visioen Johannes hoop en vertrouwen. En hoe zit met ons?  

Dagelijks bid ik meerdere malen het Onze Vader: Uw naam worde 

geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de 

hemel. Met het visioen van Johannes, met het kijkje in de hemel 

krijgt wordt deze bede in mij een weksignaal, het roept mij uit de 

slaap, het wenkt mij: kom, sta op en ga op weg. Het koninkrijk der 

hemelen is nabij! Het gaat de hemel om de aarde; de aarde is de 

bestemming van de mens. De deur in de hemel staat open opdat wij 

zien wat er gebeuren moet!  
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God wint ons hart door de tedere liefde van het Lam – 

Onthulling (6) 

Toen zag ik in de rechterhand van Hem die op de troon zetelt een 

boekrol, vanbinnen en vanbuiten beschreven, en verzegeld met zeven 

zegels. En ik zag een machtige engel, die met luide stem riep: ‘Wie is 

waardig het boek te openen en de zegels ervan te verbreken?’ Maar 

niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde was in staat het 

boek te openen en in te zien. Ik barstte in tranen uit, omdat niemand 

waardig werd bevonden het boek te openen en in te zien.Toen zei een 

van de oudsten tegen mij: ‘Droog je tranen. De leeuw uit de stam 

Juda, de wortel van David, heeft overwonnen: Hij mag het boek 

openen en de zeven zegels verbreken.’ Toen zag ik midden voor de 

troon en omgeven door de vier dieren en de oudsten een lam staan. 

Het zag eruit alsof het geslacht was en Het had zeven horens en 

zeven ogen – dit zijn de zeven geesten van God, uitgezonden over 

heel de aarde. Het lam kwam dichterbij en nam het boek uit de 

rechterhand van Hem die op de troon zetelt. Toen het de boekrol 

genomen had, vielen de vier dieren neer voor het lam, evenals de 

vierentwintig oudsten, elk met een citer in de hand en met gouden 

schalen vol reukwerk – dat zijn de gebeden van de heiligen. En zij 

zongen een nieuw lied: ‘Waardig bent U het boek te nemen en zijn 

zegels te verbreken; want U bent geslacht en U hebt hen gekocht 

voor God met uw bloed uit alle stammen en talen en volken en naties. 

U hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninklijk geslacht van 

priesters, en zij zullen heersen op de aarde.’ Terwijl ik keek, hoorde 

ik de stemmen van talloze engelen rondom de troon en de dieren en 

de oudsten; hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en 

duizenden duizendtallen;en zij riepen luid: ‘Waardig is het lam dat 
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geslacht werd, de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, de 

eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen.’ En elk schepsel in de 

hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee, en alles wat 

daarin is hoorde ik roepen: ‘Aan Hem die zetelt op de troon en aan 

het lam lof en eer en heerlijkheid en kracht tot in alle eeuwigheid!’ 

En de vier dieren zeiden: ‘Amen’, en de oudsten vielen in aanbidding 

neer. (Apoc. 5, 1-14) 

Er is sprake van een gesloten boek. Hij die op de troon zit heeft dit 

boek in de hand. Wie is waardig dit boek te openen? Niemand in de 

hemel, op aarde of onder de aarde niet. Hier is sprake van een 

universele onmacht. Johannes barst in tranen uit, tranen van 

wanhoop, van onmacht. Toen sprak een van de oudsten: ‘Droog je 

tranen! De leeuw van Juda heeft overwonnen en mag het boek 

openen.’ 

Het beeld dat we dan zien is werkelijk allesovertreffend: een lam, dat 

er uit zag alsof het geslacht was komt dichterbij en neemt het boek en 

allen buigen voor hem neer. Het Lam Gods is waardig het boek te 

openen en de zegels te verbreken. Het Lam heeft in Gods naam aan 

de aardse mensengeschiedenis deelgenomen en is overwinnaar 

geworden. Niet de Leeuw maar het Lam! Hier opent zich de hemel: 

God oefent zijn macht uit als een geslacht lam! God regeert, niet als 

een beest, niet als een brullende leeuw, maar als een zacht kwetsbaar 

lammetje, dat er uit zag alsof het geslacht was. Een ontwapenend 

beeld. God laat ons vrij in onze keuzes. Hij huilt om alle ellende en 

kwaad, maar laat ons vrij. God wint ons hart door het te bevrijden, 

door de tedere liefde van het Lam. 
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Op Zijn wijze komt Hij ons te hulp – Onthulling (7) 

Ik bleef toekijken. Toen het lam het eerste van de zeven zegels 

verbrak, hoorde ik het eerste van de vier dieren roepen als met de 

stem van de donder: ‘Kom!’ Daar verscheen voor mijn ogen een wit 

paard. Hij die erop zat droeg een boog en aan hem werd een kroon 

gegeven, en hij reed weg, zegevierend en om zege te behalen. Toen 

het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede dier roepen: 

‘Kom!’ Er kwam een ander paard tevoorschijn, het was vuurrood. 

Aan hem die erop zat werd macht gegeven om de vrede weg te nemen 

van de aarde, zodat men elkaar zou uitmoorden, en hem werd een 

groot zwaard gegeven..Toen het lam het derde zegel verbrak, hoorde 

ik het derde dier roepen: ‘Kom!’ Ik zag een zwart paard verschijnen, 

en hij die erop zat hield een weegschaal in de hand. Ik hoorde tussen 

de vier dieren vandaan iets dat klonk als een stem, die zei: ‘Een maat 

tarwe voor een denarie en drie maten gerst voor een denarie, maar 

doe geen schade aan olijfboom en wijnstok.’Toen het lam het vierde 

zegel verbrak, hoorde ik het vierde dier roepen: ‘Kom!’ Daar 

verscheen een vaalgroen paard. Hij die erop zat, zijn naam was de 

Dood; en Hades kwam achter hem aan. Aan hen werd macht gegeven 

over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard en 

met hongersnood en met de pest en door de wilde dieren op aarde. 

(Apoc. 6, 1-8) 

Het lam verbreekt het eerste zegel en opent het boek. Je zou 

verwachten dat hij dan gaat voorlezen. Dit doet hij niet. Daarvoor in 

de plaats wordt ons een visioen voorgehouden. Vandaag spreken die 

beelden, voor mij althans, niet voor zich. Wat zeggen deze beelden 

mij nu? Ik ben te rade gegaan bij Jan Nieuwenhuis, in zijn drieluik 

‘Johannes de ziener’ (2004, Kok Utrecht). Hier wordt mij duidelijk 
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dat de beelden verwijzen naar andere teksten uit de Tenach, de 

Joodse Bijbel, en naar de bloederige aardse mensengeschiedenis. De 

vier ruiters uit het Bijbelboek Zacharias zijn gepersonificeerde 

machten, met name de krijgsmacht. Het zijn destructieve krachten die 

de oorlog belichamen. Hier ziet Johannes in de vier ruiters de 

toornende God JHWH zelf belichaamd. Zij staan voor Gods controle 

over de mensengeschiedenis. De vierde ruiter is het einde. Zo lijkt 

het. Als we morgen doorlezen zien we dat dit niet het einde is. 

De beelden zijn vreselijk. En toch: het zijn, kijkende naar de 

geschiedenis tot op vandaag,  beelden van de realiteit. Kijk naar de 

verschrikkelijke beelden uit het Midden Oosten,Syrië, Oekraine, het 

geweld van IS, de Ebola-crisis, … Hoe lang nog, Heer? Het is om 

wanhopig te worden! Onheil en ondergang kleuren onze wereld. De 

mens wordt alom bedreigd.  

De woorden van Johannes geven mij moed, sterken mij: het Lam ziet 

vanuit de hemel onze ellende, onze wanhoop – op Zijn wijze komt 

Hij ons te hulp. Die open deur van de hemel, de Lam op de troon: er 

is hoop! 

 

Het is nog niet te laat – Onthulling (8) 

Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de 

zielen van hen die vermoord waren vanwege het woord van God en 

het getuigenis dat zij hadden afgelegd. Zij begonnen luid te roepen: 

‘Hoe lang nog, heilige en waarachtige heerser, zult U het oordeel 

uitstellen en ons bloed niet wreken op de bewoners van de aarde?’ 

Toen werd aan ieder van hen een wit gewaad gegeven, en hun werd 
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aangezegd dat zij nog een korte tijd moesten wachten, totdat het 

aantal van hun broeders volledig zou zijn, die evenals zij in dienst 

van God gedood gingen worden. Ik bleef toekijken. Toen het lam het 

zesde zegel verbrak, ontstond er een hevige aardbeving. De zon werd 

zwart als een harige zak en de maan werd helemaal rood als bloed. 

De sterren van de hemel vielen op aarde als late vijgen, door een 

stormvlaag van de boom geschud. Het uitspansel kromp ineen als een 

boekrol die wordt opgerold, en alle bergen en eilanden werden van 

hun plaats gerukt. De koningen van de aarde en de groten van de 

aarde en de legeraanvoerders en de rijken en machtigen en alle 

slaven en vrijen verborgen zich in de spelonken en rotsspleten van de 

bergen. Zij riepen tegen de bergen en de rotsen: ‘Val op ons en 

verberg ons voor het aanschijn van Hem die zetelt op de troon, en 

voor de toorn van het lam. Want de grote dag van hun toorn is 

gekomen. Wie kan dan standhouden?’ (Apoc. 6, 9-17) 

De Apocalyps bemoedigt ons, zegt ons dat het eens goed zal komen 

met de mensen op aarde. Hoe lang nog, Heer? Nog een korte tijd 

geduld. De tijd is kort en dwingt tot handelen. Het gaat om leven of 

dood. Het is nog niet te laat: kom tot bezinning en inkeer; bekeert u! 

Geduld is nodig om onze verlangens uit te zuiveren en om te dulden 

wat is. We moeten mee-dragen wat nu eenmaal meegedragen moet 

worden. Als om mij heen of in mij de wereld ineenstort, zal ik dan 

geduld hebben en moed? De Heerser in de hemel blijft het Lam, Hij 

zal ons redden als een lam. Zal ik oog hebben voor de nieuwe wereld 

die geboren wordt uit de barensweeën van de oude wereld?  
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Geen vrede door geweld – Onthulling (9) 

Daarna zag ik vier engelen op de vier hoeken van de aarde staan, die 

de vier winden van de aarde in bedwang hielden, zodat er geen wind 

zou waaien over land of zee of door enig geboomte. En ik zag een 

andere engel opstijgen van de opgang van de zon, met het zegel van 

de levende God. Hij riep met luide stem tot de vier engelen, aan wie 

macht gegeven was om schade toe te brengen aan land of zee: ‘Breng 

geen schade toe aan land of zee of aan de bomen voordat wij de 

dienstknechten van onze God met het zegel op hun voorhoofd 

getekend hebben.’ Daarop vernam ik het aantal getekenden: 

honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van de Israëlieten: 

twaalfduizend getekenden uit de stam Juda, twaalfduizend uit de stam 

Ruben, twaalfduizend uit de stam Gad, twaalfduizend uit de stam 

Aser, twaalfduizend uit de stam Naftali, twaalfduizend uit de stam 

Manasse, twaalfduizend uit de stam Simeon, twaalfduizend uit de 

stam Levi, twaalfduizend uit de stam Issakar, twaalfduizend uit de 

stam Zebulon, twaalfduizend uit de stam Jozef, twaalfduizend uit de 

stam Benjamin. (Apoc. 7, 1-8) 

Het zegel van de levende God: Breng geen schade toe! De aardse 

geschiedenis wordt getekend door vernietiging en geweld, de macht 

van het kwade. Het hemelse antwoord: Breng geen schade toe 

voordat wij de dienstknechten van de Heer hebben getekend. En dat 

zijn er 144.000, 12.000 uit iedere stam;  12 X 12 X 1000 getekenden. 

Dit getal verwijst naar volheid. 12 X 12 en dat 1000 X oftewel: 

iedereen! 

Het hemelse antwoord is dat van het Lam: geduldig het goede doen; 

breken met het geweld. Geweld gaat altijd weer ten koste van 
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anderen.De hemel antwoord niet met een tegenaanval waarbij, naast 

de vijand ook andere onschuldigen worden getroffen. Je kunt geen 

werkelijke vrede brengen door geweld. De hemel geeft de ruimte om 

tot inkeer en omkeer te komen, je te bekeren. De zondaar is meer dan 

de zonde, hij is ook mens. 

 

God ziet de tranen van de mensen – Onthulling (10) 

Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle 

rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en 

voor het lam, in witte kleren en met palmtakken in de hand, en luid 

riepen zij: ‘De redding komt van onze God, die op de troon zetelt, en 

van het lam!’ Alle engelen stonden rondom de troon, samen met de 

oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich neer voor de troon en 

aanbaden God: ‘Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank en 

eer en macht en sterkte aan onze God tot in alle eeuwigheid, amen!’ 

Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei: ‘Wie zijn dat in 

die witte kleren en waar komen zij vandaan?’ Ik antwoordde hem: 

‘Heer, dat weet ú.’ Toen zei hij: ‘Dat zijn degenen die uit de grote  

verdrukking komen, die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed 

van het lam. Daarom staan zij voor de troon van God, en dienen ze 

Hem dag en nacht in zijn tempel, en Hij die op de troon zetelt zal zijn 

tent over hen uitspreiden.  Zij zullen nooit meer honger of dorst 

lijden, geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen, want het lam 

midden voor de troon zal hen weiden en voeren naar de 

waterbronnen van het leven, en God zal alle tranen uit hun ogen 

wissen.’ (Apoc. 7, 9-17) 
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De deur van de hemel staat open. Van beneden naar boven zien we 

een ontelbare grote menigte overal vandaan: niemand wordt 

buitengesloten! De redding is niet voor een select gezelschap, niet 

voor de heilige rest die is overgebleven, maar voor iedereen die 

bereid is de weg van het lam te gaan, in navolging van het Lam Gods: 

de weg van de vrede, de weg van de tederheid, de weg van de liefde 

als antwoord op het aardse geweld, opdat inderdaad Gods Rijk kome 

op aarde zoals in de hemel. 

En van boven naar beneden ziet God ziet de tranen van de mensen en 

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen en hun leiden naar het leven. 

 

De hemel houdt de adem in – Onthulling (11) 

Toen het lam het zevende zegel verbrak, werd het stil in de hemel, 

ongeveer een half uur lang. Toen zag ik de zeven engelen die voor 

Gods aangezicht staan. Aan hen werden zeven trompetten gegeven. 

En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het 

altaar ging staan. Hem werd veel reukwerk gegeven, om het samen 

met de gebeden van al de heiligen te offeren op het gouden altaar 

voor de troon. De rook van het reukwerk steeg, samen met de 

gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel omhoog, voor het 

aanschijn van God. Daarna nam de engel het wierookvat, vulde het 

met vuur van het altaar en wierp het op de aarde. Toen dreunden er 

donderslagen, vergezeld van bliksemflitsen en een aardbeving (Apoc. 

8, 1-5)  

Het werd stil in de hemel. De hemel houdt de adem in. De stilte voor 

de storm, de stilte van vóór de eerste scheppingsdag, de stilte van de 
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verwachting, van de aanbidding ook, van het zich openen voor wat is 

en zal zijn, van de werkelijkheid. Het beslissende moment, het 

openen van de boekrol, groeit uit stilte, uit niet-handelen, uit loslaten 

en wachten. Het doet mij denken aan de rust van de sabbat, de 

zevende dag. 

Er verschijnen zeven engelen en die krijgen zeven trompetten. Uit het 

zevende zegel, de laatste, komen zeven trompetten voort. Het laatste 

is nog niet het laatste. De spanning wordt opgevoerd.  

De rook van het reukoffer stijgt omhoog. Het vuur van het altaar 

wordt op de aarde geworpen. Aarde en hemel zijn verbonden. 

 

God is er bij en zal ons dragen! – Onthulling (12) 

De zeven engelen met de zeven trompetten maakten zich klaar om op 

de trompet te blazen. En de eerste blies op de trompet. Hagel en 

vuur, met bloed vermengd, werden op de aarde geworpen. Een derde 

deel van de aarde verbrandde, en een derde deel van de bomen 

verbrandde, en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel 

blies op de trompet. Het was alsof een grote berg, laaiend van vuur, 

in de zee geworpen werd. Een derde deel van de zee werd bloed, en 

een derde van de schepselen die in de zee leven, kwam om, en een 

derde van de schepen verging. En de derde engel blies op de trompet. 

Er viel een grote ster uit de hemel, brandend als een fakkel. Zij viel 

op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam 

van de ster is Alsem. Een derde deel van het water werd alsem, en 

vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden. 

En de vierde engel blies op de trompet. Een derde deel van de zon 
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werd getroffen, en een derde deel van de maan en een derde deel van 

de sterren, zodat een derde daarvan verduisterd werd, en de dag voor 

een derde deel geen licht meer had, en zo ook de nacht. Terwijl ik 

toekeek hoorde ik een arend, hoog in de lucht, luid roepen: ‘Wee, 

wee, wee de bewoners van de aarde, wanneer de trompetten zullen 

klinken van de drie engelen die nog komen!’ (Apoc. 8, 6-13) 

Onze blik is weer gericht op de aarde. Het wordt ernstiger. De 

visieoenen van de zeven trompetten verhalen de zeven zegels 

opnieuw. De verhalen zijn gruwelijk, heftiger dan die eerste verhalen. 

De spanning stijgt. Het geschal van de trompetten en de daaraan 

gekoppelde rampen doen denken aan de plagen van Egypte (zie 

Exodus 9, 23-26).  

Er wordt telkens een derde deel vernietigd. Tweederde deel blijft dus 

gespaard. Er is nog steeds redding mogelijk. Al roept de arend: 

‘‘Wee, wee, wee de bewoners van de aarde, wanneer de trompetten 

zullen klinken van de drie engelen die nog komen!’ Deze arend is een 

verwijzing naar Exodus 19, 4. De arend is een beeld voor God zelf 

die zijn volk in Egypte op adelaarswieken gedragen heeft. Hoe 

onheilspellend en dreigend de toon van de verhalen ook is, God is er 

bij en zal ons dragen! 

 

Hoe lang nog, Heer? – Onthulling (13) 

En de vijfde engel blies op de trompet. Ik zag een ster die uit de 

hemel op de aarde was neergestort. Haar werd de sleutel gegeven 

van de put van de afgrond. Zij opende de put van de afgrond. Rook 

steeg op uit de put, als de rook van een grote oven. De zon en de 
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lucht werden erdoor verduisterd. Uit de rook streken sprinkhanen op 

de aarde neer, en aan hen werd macht gegeven zoals de 

schorpioenen op aarde macht hebben. Hun werd aangezegd geen 

schade toe te brengen aan het gras van de aarde of aan gewassen en 

bomen, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun 

voorhoofd droegen. Hun werd niet de macht gegeven om hen te 

doden, maar wel om hen te pijnigen, vijf maanden lang; en de pijn 

was als de pijn die een schorpioen veroorzaakt wanneer die iemand 

steekt. In die dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem niet 

vinden, en zij zullen willen sterven, maar de dood vlucht van hen 

weg. De sprinkhanen zagen eruit als paarden, voor oorlog toegerust. 

Op hun kop droegen ze iets dat leek op een gouden kroon; hun 

gezicht deed denken aan dat van een mens, hun haar aan dat van een 

vrouw en hun tanden aan die van een leeuw. Hun borstschilden leken 

op ijzeren harnassen, en het gedruis van hun vleugels was als het 

dreunen van wagens met veel paarden, die ten strijde snellen. Zij 

hadden staarten als schorpioenen, en ook angels; en in hun staart zat 

hun macht om de mensen kwaad te doen, vijf maanden lang. Als 

koning over hen hadden zij de engel van de afgrond; zijn naam is in 

het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon. Het eerste ‘wee’ is 

voorbij, maar hierna komen er nog twee. (Apoc. 9, 1-12) 

De put van de afgrond wordt geopend en het onder-wereldse, onder-

menselijke wordt op de mensen afgezonden. Het is gruwelijk. Het is 

alleen maar pijn en gruwel. De door de mensen gezochte en 

verlangde dood als verlossing uit deze gruwel wordt hen onthouden. 

Dit is nog erger dan de dood. De koning van dit  dodenrijk en de 

onderwereld heeft een naam: Abaddon of Apollyon. Johannes schets 

het rijk van het kwade en koppelt het aan de mens Apollyon. De 
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volgende strijd van God met die Kwade zal bar en boos worden, 

gruwelijk schrikwekkend. Bij deze beelden en teksten zou ik het 

liefst ophouden de Apocalyps te lezen. 

Het kwaad is van alle tijden. Ook vandaag en morgen zal het er zijn. 

God, hoe lang nog? Geef ons de kracht om het uit te houden en te 

blijven geloven dat het macht van de Kwade gebroken zal worden. 

 

Hoe lang nog, mens? – Onthulling (14) 

En de zesde engel blies op de trompet. Ik hoorde een stem uit de vier 

hoorns van het gouden altaar komen, dat voor het aanschijn van God 

staat. Zij sprak tot de zesde engel die de trompet had: ‘Maak de vier 

engelen los die zijn vastgebonden bij de grote rivier, de Eufraat.’ 

Toen werden de vier engelen losgelaten, die voor dit uur en deze dag 

en deze maand en dit jaar gereed waren gehouden, om een derde 

deel van de mensen te doden. Het getal van de ruiterscharen was 

twintigduizend maal tienduizend: ik hoorde hun aantal noemen. En 

aldus zag ik in mijn visioen de paarden en hun berijders: de ruiters 

droegen vuurrode, grijsblauwe en zwavelgele harnassen, en de 

koppen van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek 

kwamen vuur en rook en zwavel. Door deze drie plagen werd een 

derde deel van de mensen gedood, door het vuur en de rook en de 

zwavel die uit hun bek kwamen. Want de macht van de paarden zit in 

hun bek, en ook in hun staart: want hun staarten zijn als slangen met 

koppen, waarmee zij letsel toebrengen. Maar de andere mensen, die 

niet gedood werden door deze plagen, keerden zich niet af van de 

werken van hun handen; zij hielden niet op de demonen te aanbidden 
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en de afgoden van goud en zilver en koper en steen en hout, die niet 

kunnen zien, horen of gaan. Zij bekeerden zich niet van hun moorden 

en toverkunsten, van hun ontucht en dieverij. (Apoc. 9, 13-21) 

Een derde deel van de mensen wordt gedood. De anderen krijgen 

toch nog een kans. Maar ze bekeerden zich niet, ze bleven volharden 

in het kwaad. Het is onvoorstelbaar, maar wat er ook gebeurd, niets 

raakt de verdwaalde mensheid!  

Wat Johannes hier beschrijft is geschiedenis: de halsstarrigheid van 

het volk, de ongehoorzaamheid van de mens met alle gevolg van 

dien. Hoe is dit nog te redden?  

Wat Johannes hier beschrijft is ook heden. Natuurlijk is er ook veel 

goeds, maar het kwaad drukt zwaar op de mensengeschiedenis. Door 

de eeuwen heen, tot op vandaag, laat het kwaad zich gelden. Hoe 

lang nog, Heer? 

Deze vraag: hoe lang nog, Heer? is eigenlijk geen eerlijke vraag. Zou 

de vraag niet moeten zijn: hoe lang nog, mens? Een vraag om over na 

te denken. 

 

De weg van de roeping: zoet en bitter – Onthulling (15)  

Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk 

omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was 

als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. Hij hield een 

kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de 

zee en zijn linkervoet op het land. Hij riep met een luide stem, zoals 

een leeuw brult, en daarna lieten de zeven donderslagen hun stem 
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horen. Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit 

de hemel zei tegen mij: ‘Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, 

moet je geheimhouden. Schrijf het niet op.’ Toen hief de engel die ik 

op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel. 

Hij zwoer: ‘Zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is, 

en van de aarde met alles wat daarop is, en de zee met alles wat 

daarin is, tot in eeuwigheid leeft: het is de hoogste tijd! Op het 

moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods 

geheim werkelijkheid worden, zoals hij zijn dienaren, de profeten, 

heeft beloofd.’ Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei 

tegen me: ‘Haal de geopende boekrol die de engel die op de zee en 

het land staat in zijn hand heeft.’ Ik ging naar de engel toe en vroeg 

om het boekje. Hij reikte het mij aan en zei: ‘Eet het op. Het zal 

branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing.’ Ik 

pakte het boekje aan en at het op. Het smaakte zoet als honing, maar 

nadat ik het opgegeten had, brandde het in mijn maag. Toen kreeg ik 

te horen: ‘Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en 

koningen profeteren.’  (Apoc. 10, 1-11) 

Na de zes trompetten met onheil en verschrikking zien we nu een 

ander tafereel. De wolk en een regenboog verwijzen naar God en zijn 

Verbond. Niet het kwaad, maar God zelf heerst op deze aarde. Deze 

sterke engel wordt neergezet als een Alleenheerser. Leeuwengebrul, 

goddelijk spreken, schreeuwen en donderslagen. Er weerklinken 

zeven donderslagen. Wat zij hebben gezegd heeft Johannes, op gezag 

van God, niet opgeschreven, maar verzegeld. Kan de mens het 

goddelijke spreken niet aan? De engel kondigt aan dat het geheime 

raadsbesluit van God in vervulling gaat als de tijd is aangebroken en 

de zevende engel op de trompet blaast. Dan is er geen uitstel meer.  
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Dan spreekt de Stem uit de hemel tot Johannes en gebied hem het 

open boek op te eten. Het zal bitter zijn in uw buik en zoet in uw 

mond! En zo gebeurt het. Johannes wordt opgedragen opnieuw te 

profeteren. Johannes wordt in zijn roeping bevestigd. Een oproep om 

niet bij de pakken neer te zitten, maar zijn roeping uit te leven, tot 

iets goeds te maken. Wat zoet was in de mond wordt bitter in de buik.  

De weg van je roeping begint meestal zoet, een verlichtende ervaring, 

een liefdeservaring. De weg van de roeping verder gaan betekent 

echter ook lijden en strijd aanvaarden, door het stof gaan omwille van 

Christus. Dit is het bittere.  

Een klein uitstapje naar de Franciscaanse spiritualiteit: Het begin van 

het Testament van Franciscus van Assisi: 

De Heer heeft mij, broeder Franciscus, op de volgende 

manier het begin gegeven van een boetvaardig leven: toen ik 

in zonden leefde, leek het me te bitter om melaatsen te zien en 

de Heer zelf heeft mij tussen hen gebracht en ik heb hun 

barmhartigheid bewezen. En toen ik bij hen wegging, was wat 

me bitter leek voor mij veranderd in zoetheid naar ziel en 

lichaam;  

 

Sta op! – Onthulling (16) 

Daarna werd mij als meetstok een rietstengel gegeven, met de 

woorden: ‘Sta op en meet de tempel van God en het altaar, en tel hen 

die daar aanbidden. Maar blijf af van de voorhof die buiten de 

tempel is, en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven, en 

zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeenveertig maanden lang. Ik 
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zal mijn twee getuigen bevelen om te profeteren, in zakken gekleed, 

twaalfhonderdzestig dagen lang.  Dit zijn de twee olijfbomen en de 

twee kandelaars die voor de Heer van de aarde staan. Als iemand 

hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond om hun vijanden te 

verteren; ja, wie hun kwaad wil doen, moet aldus sterven. Zij hebben 

macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de tijd dat 

zij profeteren, en zij hebben macht over de wateren om ze in bloed te 

veranderen, en macht om de aarde te treffen met allerlei plagen, zo 

vaak als zij willen. Maar als zij hun getuigenis hebben beëindigd, zal 

het beest dat uit de afgrond opstijgt, oorlog met hen voeren en hen 

overwinnen en doden. Hun lijken zullen op het plein van de grote 

stad liggen, die symbolisch Sodom en Egypte heet, alwaar ook hun 

Heer werd gekruisigd. Mensen uit alle volken en stammen en talen en 

naties zien hun lijken liggen, drie en een halve dag lang; zij dulden 

niet dat hun lijken begraven worden. De bewoners van de aarde 

maken zich vrolijk over hen, vieren feest en sturen elkaar 

geschenken, want deze twee profeten waren voor hen een kwelling. 

Maar na die drieëneenhalve dag voer een levensgeest uit God in hen; 

zij kwamen overeind, en grote vrees overviel allen die hen zagen. Zij 

hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: ‘Stijg 

hierheen op’, en ten aanschouwen van hun vijanden stegen zij in een 

wolk naar de hemel op. Op hetzelfde ogenblik ontstond er een zware 

aardbeving; een tiende deel van de stad stortte in, en zevenduizend 

mensen kwamen om bij die aardbeving. De overlevenden werden 

door schrik bevangen en brachten eer aan de God van de hemel. Het 

tweede ‘wee’ is voorbij; het derde ‘wee’ komt spoedig. (Apoc. 11, 1-

14) 



Onthulling pagina 27 

 

In het gedeelte van gisteren (Apoc. 10) kreeg Johannes zijn roeping 

als het ware opnieuw ingegeven. Vandaag volgt de inhoud van zijn 

zending: Sta op! Johannes wordt in het visioen opgeroepen om op te 

staan uit de verlammende en vernietigende werking van het kwaad. 

Van de kant van God wordt er ruimte gegeven. Dit gebeurt in de 

symboliek van de tempel. Er is een veilige plek waar we kunnen 

schuilen en in vrede leven. Die ruimte moet Johannes meten. In die 

ruimte is plaats voor iedereen, voor mensen uit alle volken en 

stammen. Er is alleen geen ruimte voor het alles vertrappende en 

vernietigende kwaad. 

De olijfbomen en kandelaars verwijzen naar het visioen in Zacharias 

4. Ook in dit visioen gaat het over de vraag of er nog licht is in de 

duisternis, redding uit de chaos, nieuw leven uit de dood. 

De overlevenden zijn door schrik bevangen en lijken zich te bekeren. 

Zij brachten eer aan de God van de hemel. Het derde ‘wee’ wordt 

echter al aangekondigd. 

 

Omdat Hij ons niet loslaat! – Onthulling (17)  

 

En de zevende engel blies op de trompet. In de hemel klonken luide 

stemmen, die riepen: ‘Nu komt de heerschappij over de wereld toe 

aan onze Heer en zijn Messias; Hij zal als koning heersen tot in alle 

eeuwigheid.’ De vierentwintig oudsten, die op hun tronen zetelen 

voor het aanschijn van God, wierpen zich neer en aanbaden God: 

‘Wij danken U, Heer, God, Albeheerser, die is en die was, dat u uw 

grote macht gegrepen hebt en uw koningschap aanvaard hebt. De 
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volken waren in toorn ontstoken, maar ook úw toorn is ontbrand, en 

de tijd is gekomen om de doden te oordelen en om het loon aan uw 

dienstknechten, de profeten, te geven, aan de heiligen en aan hen die 

ontzag hebben voor uw naam, kleinen en groten, en om hen te 

vernietigen die de aarde vernietigen.’ Toen ging de tempel van God 

in de hemel open, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn 

tempel. Het begon te bliksemen en te rommelen en te donderen, de 

aarde beefde en er viel zware hagel. (Apoc. 11, 15-19) 

Eindelijk! Het 7
e
 van het 7

e
, het einde van het einde. Nu gaat het 

gebeuren, nu komt God aan de macht! Dan gaat de tempel van God 

in de hemel open met daarin de ark van Gods verbond. De tempel 

van Jeruzalem en de ark zijn al lang vernietigd en verdwenen. Het 

visioen van Johannes toont de tempel van God in de hemel en toont 

de ark van Gods verbond met de gemeente, met de gelovigen.  

Buiten beeft de aarde. Het doet mij denken aan de Ark van Noach. 

De tempel van God als Ark en de mensen van Gods gemeente in de 

Ark. Het doet mij ook denken aan het schip van de Kerk. Johannes 

richt onze blik op Gods verbond met ons, Gods trouw aan ons. Er is 

hoop, niet omwille van ons, maar omwille van die trouwe God die 

ons niet loslaat! 

 

Het grote teken is een vrouw! – Onthulling (18) 

Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de 

zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 

twaalf sterren. Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en 

barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een 
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grote, vuurrode draak. Hij had zeven koppen en tien horens, en op 

zijn koppen zeven diademen. Zijn staart vaagde een derde deel van 

de sterren aan de hemel weg en wierp ze op de aarde. De draak stond 

vóór de vrouw die zou baren, om haar kind te verslinden zodra zij het 

gebaard had. Zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal 

weiden met een ijzeren staf. Haar kind werd ijlings weggevoerd naar 

God en zijn troon. De vrouw vluchtte naar de woestijn, waar God 

voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden, 

twaalfhonderdzestig dagen. (Apoc. 12, 1-6) 

Een groot teken verscheen aan de hemel. Het is hét teken onder de 

tekens, een alles overspannend (hemel) teken. Laat het beeld als 

beeld maar spreken: een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder 

haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij was 

zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood. Barensnood: 

een moment van benauwenis, een moment waarop het nieuwe naar 

buiten breekt voor man en vrouw. Het grote teken is een vrouw. Deze 

vrouw doet mij denken aan Eva, ‘de moeder van alle levenden’, en 

aan Maria de moeder van Jezus de Christus.  

En dan dat andere teken: een grote, vuurrode draak. En die wil de 

pasgeborene, de nieuwe toekomst, verslinden, gaan vernietigen. Het 

is het anti-teken. Maar het kind wordt gered. Het nieuwe leven wint 

het! 

En de vrouw vlucht naar de woestijn, vanouds een toevluchtsoord, 

een beschutte veilige plek. De woestijn is ook een plek van volkomen 

ontlediging, een plek van Godsontmoeting. Het volk van God trok 

veertig jaren door de woestijn, een levenstocht door de woestijn, 

zoals wij nu in de Veertigdagentijd op weg zijn naar Pasen. 
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Nu is de redding van God gekomen – Onthulling (19) 

Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michaël en zijn engelen 

vochten tegen de draak, en de draak en zijn engelen vochten terug. 

Maar zij hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer 

gevonden. De grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die 

Duivel en Satan heet en de hele wereld misleidt; hij werd 

neergeworpen op de aarde en zijn engelen met hem. En ik hoorde een 

stem in de hemel luid roepen: ‘Nu zijn de redding en de macht en het 

koningschap van onze God gekomen en de heerschappij van zijn 

Messias, want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, hij 

die hen aanklaagde bij onze God, dag en nacht. Zij hebben hem 

overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun 

getuigenis, want zij waren niet gehecht aan het leven, zelfs niet met 

de dood voor ogen. Daarom: juich, hemelse sferen, en u die daar 

woont. Wee u, aarde en zee: de duivel is ziedend van woede naar u 

afgedaald, want hij weet dat zijn dagen geteld zijn.’ Zodra de draak 

zag dat hij op de aarde was neergeworpen, begon hij de vrouw die 

het mannelijk kind had gebaard, te vervolgen. Maar aan de vrouw 

werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, om naar de 

woestijn te vliegen, naar de voor haar bestemde plaats, waar zij 

buiten het bereik van de slang wordt gevoed, een tijd en twee tijden 

en een halve tijd. Toen spuwde de slang uit zijn muil de vrouw water 

na, als een stroom, opdat die stroom haar zou meesleuren. Maar de 

aarde kwam de vrouw te hulp: zij opende haar mond en verzwolg de 

stroom die de draak uit zijn muil had gespuwd. Nu ontstak de draak 

in blinde woede tegen de vrouw. Hij ging weg om oorlog te voeren 

tegen haar overige kinderen, tegen hen die de geboden van God en 
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het getuigenis van Jezus trouw bewaren. Hij stelde zich op op het 

strand van de zee. (Apoc. 12, 7-18) 

De strijd van de draak tegen de vrouw wordt heviger. De oorlog is 

totaal, tot in de hemel aan toe. Als er toch één plaats is waar je je 

geen oorlog kunt voorstellen dan is het de hemel wel! 

Maar de draak en zijn engelen (satansengelen) houden geen stand en 

worden door Michaël en de zijnen neergeworpen op de aarde. Er is 

dan geen oorlog meer in de hemel. De overwinning heeft 

plaatsgevonden door het bloed van het lam en het woord van hun 

getuigenis. En dan roept er een stem in de hemel: Nu zijn de redding 

en de macht en het koningschap van God en de heerschappij van zijn 

Messias gekomen. De hemel juicht en de aarde siddert van woede. 

De draak geeft het nog niet op, de oorlog op aarde is nog niet gedaan, 

maar de vrouw krijgt adelaarsvleugelen. De hemel komt te hulp. Het 

roept het beeld op van God die als een adelaar zich ontfermt over de 

vrouw en haar kind. Zo redt God zijn volk uit de verdrukking. En de 

stroom waarmee de draak de vrouw wil vernietigen wordt door haar 

mond opgenomen. Deze ‘zondvloed’ wordt zo door de aarde en de 

vrouw tegengehouden. 

Nu ontsteekt de draak in grote woede en hij gaat weg om elders 

oorlog te voeren. Het tafereel eindigt in de nooit eindigende oorlog 

van de draak tegen de kinderen van de vrouw, de oorlog waarin wij 

allen zijn verwikkeld. We hoeven echter niet bang te zijn: de redding 

en de macht en het koningschap van onze God zijn reeds gekomen en 

de heerschappij van zijn Messias, het Lam Gods!  
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Er is maar één verweer: standhouden! – Onthulling (20) 

Toen zag ik uit de zee een beest opstijgen. Het had tien hoorns en 

zeven koppen, en op zijn hoorns tien diademen, en op zijn koppen 

stonden godslasterlijke namen. Het beest dat ik zag, leek op een 

luipaard, zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als 

een leeuwenmuil. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote 

macht. Een van zijn koppen leek dodelijk gewond, maar zijn 

doodwond genas. Toen liep de hele wereld het beest vol bewondering 

achterna, en ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht 

had gegeven. Ze aanbaden het beest en zeiden: ‘Wie is gelijk aan het 

beest? Wie kan de strijd met hem aanbinden?’ Aan hem werd een 

mond vol grootspraak en godslastering gegeven en hem werd daartoe 

macht gegeven, tweeënveertig maanden lang. Toen opende hij zijn 

mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn woontent 

en hen die in de hemel wonen. En hem werd toegestaan oorlog te 

voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Hem werd macht 

gegeven over alle stammen en volken en talen en naties. Alle 

bewoners van de aarde zullen hem aanbidden, ieder wiens naam niet 

van de grondlegging van de wereld af geschreven staat in het boek 

des levens van het lam dat geslacht is. Wie oren heeft, moet horen!  

Wie bestemd is voor gevangenschap, gaat in gevangenschap; wie 

bestemd is voor de dood door het zwaard, zal met het zwaard gedood 

worden. Nu komt het aan op de standvastigheid en de trouw van de 

heiligen. (Apoc. 13, 1-10) 

Het beeld van het beest is geïnspireerd door Daniëls droomgezicht 

van de vier dieren. Het beest staat symbool voor het Romeinse Rijk. 

De godslasterlijke namen zijn de goddelijke titels die de 

verschillende Romeinse keizers zichzelf toekenden. En de hele 
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wereld loopt dit beest achterna en aanbaden het, zo ook de draak. Je 

zou kunnen zeggen: de mensen zijn het spoor bijster, weten niet meer 

waar ze achteraan lopen. De wereld van toen en de wereld van nu 

komen voor mij samen. Welke afgoden lopen wij achterna? 

Wie oren heeft, moet horen! Er is maar één verweer: standhouden! 

Het komt aan op standvastigheid en trouw. 

 

Nu komt het aan op scherpzinnigheid! – Onthulling (21) 

Toen zag ik een ander beest. Dit rees op uit de aarde. Het had twee 

hoorns als een lam, maar het sprak als een draak.  Alle macht van 

het eerste beest oefent het uit voor diens ogen. Het bewerkt dat de 

aarde en haar bewoners het eerste beest aanbidden, waarvan de 

doodwond genezen was. Het verricht grote tekenen; het laat zelfs 

vuur uit de hemel op aarde neerdalen ten aanschouwen van de 

mensen. Het misleidt de bewoners van de aarde, door de tekenen die 

het verricht in opdracht van het beest. Het haalt hen ertoe over om 

een beeld op te richten ter ere van het beest dat door het zwaard 

werd gewond maar in leven bleef. Hem werd zelfs toegestaan 

levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het kon 

spreken en kon bewerken dat allen die het beeld van het beest niet 

aanbaden, ter dood werden gebracht. Het maakt dat allen, klein en 

groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken ontvangen op hun 

rechterhand of op hun voorhoofd; niemand kan iets kopen of 

verkopen als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn 

naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie 
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doorzicht heeft, kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een 

mens aan, en het getal van die mens is 666. (Apoc. 13, 11-18) 

Dit andere beest staat in dienst van het eerste. Elders noemt de 

schrijver dit tweede beeld ‘de valse profeet’. Samen met het eerste 

beest staat deze voor de politieke en religieuze macht van het 

Romeinse Rijk, met name de keizercultus.  

Het beest misleidt de mensen op aarde door de tekenen die het 

verricht. Nu komt het aan op scherpzinnigheid!  

7 is het getal wat staat voor volheid. Het getal 666 staat voor 

schijnmacht. Het is net niet 777, wat symbool staat voor de totale 

ware macht. Het komt er op aan dat de mens scherp blijft zien om te 

onderscheiden de schijnmacht en de ware macht. 

 

Opgewekt tot ‘eeuwig heden’ –  Onthulling (22) 

Weer keek ik toe, en zie, daar stond het lam op de berg Sion, en met 

Hem honderdvierenveertigduizend mensen. Die droegen zijn naam en 

de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven. .Ik hoorde uit 

de hemel een geluid als het gedruis van vele wateren en het dreunen 

van de donder. Het geluid dat ik hoorde, was als de klank van 

citerspelers die op hun citers speelden. Zij zongen een nieuw lied, 

staande voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten. Niemand 

kon het lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van 

de aarde zijn vrijgekocht. Zij zijn het die zich niet met vrouwen 

hebben bevlekt, maar maagdelijk zijn gebleven; zij volgen het lam 

waarheen het ook gaat. Zij zijn vrijgekocht als de eerstelingen van de 
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mensheid, voor God en het lam. In hun mond is geen leugen 

gevonden: zij zijn zonder smet. (Apoc. 14, 1-5) 

Wat we nu zien is tegenovergesteld aan de twee beesten uit het 

vorige hoofdstuk: het lam op de berg Sion met de 144.000 

getekenden, getekend met Gods naam. De berg Sion is de berg van 

zegeningen, de berg van God. En de getekenden zingen een nieuw 

lied, verlost door het lam, die zij trouw navolgen en eren. Het zijn zij 

die hebben standgehouden, die zich niet hebben laten misleiden. Zij 

zijn trouw gebleven aan God en aan het Lam van God: Christus. En 

nu wordt Gods trouw aan hen ook zichtbaar; de tedere liefde van het 

Lam heeft hen vrijgekocht. 

Ik ben wel benieuwd naar dat nieuwe lied. Het zal zeker een lied van 

bevrijding zijn! 

Een psalm die in mij boven komt: Maar gezalfd, gezegend zij de 

mens, geschapen naar Gods liefste wens om dochter zoon en thuis te 

zijn want pas in God is dat gegeven, komen mensen echt tot leven 

gewekt en opgewekt tot 'eeuwig heden.' 

 

Voor wie de hele tekst wil lezen:  

 

Dwaas en doelloos dwaalt de mens 

in dom en driftig beter weten 

macht doet alle mens'lijkheid vergeten 

geweld van groten of een rots van trots 

weerstaat wat 'God' en 'Goedheid' heet 

en verwordt tot 'vrijgevochten' willekeur, 

tot verslaving en zichzelf als God en heerser zien, 

dat is het lot van ons verloren paradijs, 

waaruit de mens zichzelf verbannen heeft: 

Godverlaten en alleen gelaten. 
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Maar gezalfd, gezegend zij de mens 

geschapen naar Gods liefste wens 

om dochter zoon en thuis te zijn 

want pas in God is dat gegeven, 

komen mensen echt tot leven 

gewekt en opgewekt tot 'eeuwig heden' 

waar de machten van bezit, 'van meer en minder' 

eindelijk verleden zijn 

en alle leed geleden. 

 

oog in oog met mensen staan 

ze dag na dag bescheiden voor te gaan 

betekent heel gewoon 

hun kleinste medemens te zijn 

zonder veel vertoon 

- gedragen en gedreven - 

God 

in ons geweven. 

 

(Psalm 2; bewerking Karel  Staes) 

 

 

Het is nog niet te laat! – Onthulling (23) 

Toen zag ik, hoog in de lucht, een andere engel vliegen. Hij had een 

eeuwig evangelie te verkondigen aan de bewoners van de aarde, aan 

alle naties en stammen en talen en volken. Hij riep met luide stem: 

‘Heb ontzag voor God en breng Hem eer, want het uur van zijn 

oordeel is gekomen. Aanbid Hem die de hemel en de aarde en de zee 

en de waterbronnen gemaakt heeft!’ Een andere engel, een tweede, 
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volgde hem en riep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad, 

die alle volken heeft bedwelmd met de wijn van de razernij van haar 

ontucht!’  Nog een engel, een derde, volgde hen, en riep met luide 

stem: ‘Iedereen die het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken 

op zijn voorhoofd of zijn hand laat aanbrengen, die zal de wijn 

drinken van Gods toorn, onverdund geschonken in de beker van zijn 

toorn; hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel, ten aanschouwen 

van de heilige engelen en van het lam.  De rook van hun pijniging 

stijgt op tot in alle eeuwigheid. Overdag noch ’s nachts is er rust 

voor hen die het beest en zijn beeld aanbidden en voor ieder die het 

merkteken van zijn naam aanneemt.’ Nu komt het aan op de 

volharding van de heiligen, van hen die de geboden van God en het 

geloof in Jezus trouw bewaren. Ik hoorde een stem uit de hemel die 

zei: ‘Schrijf op: Gelukkig de doden die in de Heer sterven, van nu af 

aan.’ ‘Ja waarlijk,’ zegt de Geest, ‘laat hen uitrusten van hun 

zwoegen, want hun daden vergezellen hen.’ (Apoc. 14, 6-13) 

Drie engelen treden op als hemelse gerechtsdienaren. Het wordt nog 

één keer duidelijk gemaakt. Het eeuwig evangelie is de bevrijdende 

boodschap voor alle bewoners der aarde die het willen aannemen. 

Het is en blijft een vrije keuze. Waar kies je voor? 

De naam Babylon valt. Babel is het prototype van het kwaad. De 

tweede engel roept: ‘Babel is gevallen!’; alle afgodsbeelden zijn 

gevallen, zo zullen ook het beest en zijn beeld vallen door de toorn 

van God.  

De derde engel waarschuwt ons alleen de ware God te vereren en 

dienen. Zij die het beest en zijn beeld vereren zullen met het 

afgodsbeeld worden neergehaald. 
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De taal van Johannes is sterk. Het positieve steekt sterk af bij de 

negatieve strafbeelden. Het lijkt alsof Johannes het ons met alle 

macht wil zeggen: het is nog niet te laat, doe recht mens en kies voor 

de Heer!  

 

Hoop tegen alle rampspoed in! – Onthulling (24) 

Ik keek toe, en ik zag een witte wolk; op de wolk zat iemand, een 

mensenzoon gelijk, met een gouden kroon op zijn hoofd en een 

scherpe sikkel in zijn hand. Een andere engel kwam uit de tempel en 

riep met luide stem tot Hem die op de wolk zat: ‘Sla uw sikkel erin en 

maai, want het uur om te maaien is gekomen; overrijp werd de oogst 

van de aarde!’  Toen wierp Hij die op de wolk zat zijn sikkel op 

aarde, en de aarde werd afgemaaid. Weer kwam een engel 

tevoorschijn uit de tempel in de hemel, en ook hij droeg een scherpe 

sikkel. Een andere engel, aangesteld over het vuur, kwam van het 

altaar, en riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg: 

‘Sla uw scherpe sikkel erin en oogst de trossen van de wijngaard van 

de aarde, want haar druiven zijn rijp!’ Toen wierp de engel zijn 

sikkel op de aarde en oogstte de wijngaard van de aarde. Hij wierp 

de trossen in de grote perskuip van Gods woede. De perskuip werd 

getreden buiten de stad, en bloed stroomde eruit tot aan de teugels 

van de paarden, over een afstand van zestienhonderd stadiën. (Apoc. 

14, 14-20) 

Het vonnis wordt voltrokken. Er volgen drie beelden. De beschrijving 

van het oordeel gebeurt met het traditionele beeld van de oogst. De 

maaier pakt de halmen bijeen en slaat de sikkel erin. De aren worden 
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er af geslagen, de tarwe geoogst. In het evangelie komen we 

meerdere beelden van de oogst tegen, denk maar aan de wan om het 

kaf van het koren te scheiden. De oogst is het einde. Het goede en het 

kwade worden gescheiden. 

Iemand gelijk een mensenzoon, zittend op een witte wolk. De naam 

van Jezus en van God worden indirect genoemd. De witte wolk 

verwijst naar God. De mensenzoon is bij Johannes geen God. Hij is 

wel heel nauw verbonden met God, zittend op de wolk; een beeld en 

gelijkenis van God.  

Een engel uit de hemel roept hem zijn sikkel erin te slaan en te gaan 

oogsten. En die op de mensenzoon gelijkende werpt zijn sikkel op 

aarde om te maaien. Een engel komt uit de tempel in de hemel met 

een scherpe sikkel. Een andere engel, die van het vuur, roept hem op 

zijn sikkel erin te slaan en te oogsten. En deze doet dit. De druiven 

worden geoogst en uitgeperst in de grote perskuip van Gods woede. 

Deze wijnoogst is geen feest maar een onheil. Het rood van de wijn 

veranderd in het rood van bloed. Diverse beelden uit het Oude 

Testament klinken door in deze beelden van Johannes en zij 

verwijzen ook naar de mensengeschiedenis die getekend zijn door 

bloed en geweld.  

Het wachten is op het bloed van het Lam, op de 144.000 en het 

nieuwe lied. Bij zoveel rampspoed valt het niet mee om te blijven 

hopen. Dat het kleine meisje hoop ons in angstige tijden bij de hand 

mag nemen: hoop tegen alle rampspoed in! 
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Het oordeel nadert zijn einde en God verschijnt - Onthulling (25) 

Toen zag ik een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven 

engelen met de zeven laatste plagen, want daarmee bereikte Gods 

woede zijn einde. Ik zag een zee als van glas, met vuur gemengd, en 

hen die over het beest en zijn beeld en het getal van zijn naam 

hadden gezegevierd, zag ik op die glazen zee staan, met de citers van 

God. Zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het 

lied van het lam: ‘Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer, God, 

Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van 

de volken. Wie zou geen ontzag hebben voor U, Heer, en uw naam 

niet verheerlijken? Want U alleen bent heilig. Alle volken zullen 

komen en U aanbidden, omdat uw rechtvaardige oordelen openbaar 

zijn geworden.’ Daarna zag ik hoe de tempel, de tent der getuigenis, 

in de hemel geopend werd. De zeven engelen met de zeven plagen 

traden uit de tempel, gekleed in zuiver, glanzend linnen en met een 

gouden gordel om hun borst. Een van de vier dieren gaf aan de zeven 

engelen zeven gouden schalen, vol met de woede van God, die leeft 

tot in alle eeuwigheid. Toen vulde zich de tempel met rook vanwege 

Gods heerlijkheid en vanwege zijn macht, en niemand kon de tempel 

binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een 

eind gekomen was. (Apc. 15, 1-8) 

De aankondiging van de zeven laatste plagen. De procedure wordt 

omslachtiger: zeven engelen met de zeven laatste plagen. We zien 

hier eenzelfde beweging als met de zeven zegels en de zeven 

trompetten. De zeven plagen brengen ons de zeven plagen van 

Egypte in herinnering.  
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Het koor van hen die gered zijn zingt haar lied, een mooi voorspel: 

‘Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer, God, Albeheerser. 

Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de volken. 

Wie zou geen ontzag hebben voor U, Heer, en uw naam niet 

verheerlijken? Want U alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en 

U aanbidden, omdat uw rechtvaardige oordelen openbaar zijn 

geworden.’ Dit lied is een nieuwe compositie, samengesteld uit 

andere liederen uit de geschiedenis van Israël, het lied van Mozes en 

het lied van het Lam. Het lied is ook een aanklacht tegen de macht 

van de Romeinse keizer, met name tegen de goddelijke macht die hij 

zichzelf had toegedacht. Johannes laat horen wie de ware Koning is: 

God alleen! 

En daarna een tweede voorspel, een liturgisch schouwspel: de zeven 

engelen dragen in processie de zeven plagen. Ze zijn als priesters 

gekleed. En zij ontvangen de schalen voor het plengoffer. De 

processie is een boeteprocessie. De zeven plagen en de zeven 

plengschalen vol met de woede van God gaan worden uitgegoten 

over de aarde. Ondertussen neemt de heiligheid bezit van de tempel. 

De tempel vult zich met rook, vanuit de joodse traditie het beeld van 

het verschijnen van God. 

 

Het komt er nu op aan! – Onthulling (26) 

En ik hoorde een luide stem die vanuit de tempel de zeven engelen 

toeriep: ‘Ga heen, giet de zeven schalen van Gods woede uit over de 

aarde!’ De eerste ging heen en goot zijn schaal uit over de aarde, en 

er kwam een boos en kwaadaardig gezwel bij de mensen die het 
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merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden. De tweede 

goot zijn schaal uit over de zee, en de zee veranderde in bloed, alsof 

er gemoord was, en elk levend wezen in de zee stierf. De derde goot 

zijn schaal uit over de rivieren en de waterbronnen, en ze 

veranderden in bloed. Toen hoorde ik de engel van de wateren 

zeggen: ‘Rechtvaardig bent U, die is en die was, U, de Heilige, dat U 

dit vonnis hebt geveld. Bloed hebben zij vergoten, het bloed van de 

heiligen en profeten, en bloed hebt U hun te drinken gegeven. Zij zijn 

het waard.’ En ik hoorde het altaar zeggen: ‘Ja, Heer, God, 

Albeheerser, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen.’ De 

vierde goot zijn schaal uit over de zon, en het werd haar toegestaan 

de mensen te verzengen met vuur, en de mensen werden verzengd 

door de grote hitte. Maar zij lasterden de naam van God, die de 

macht heeft over deze plagen, en zij weigerden zich te bekeren en 

Hem eer te brengen. De vijfde goot zijn schaal uit over de troon van 

het beest; zijn koninkrijk werd verduisterd en zij beten zich de tong 

stuk van de pijn. Maar zij lasterden God in de hemel vanwege hun 

pijnen en hun zweren, en zij keerden zich niet af van hun daden. De 

zesde goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat, en het 

water droogde op, zodat de weg open lag voor de koningen uit het 

oosten. Toen zag ik uit de muil van de draak en uit de muil van het 

beest en uit de muil van de valse profeet drie onreine geesten 

tevoorschijn komen, in de gedaante van kikvorsen. Demonische 

geesten zijn het, die tekenen verrichten en naar de koningen van de 

hele wereld gaan, om hen te verzamelen voor de strijd op de grote 

dag van God, de Albeheerser.  ‘Pas op, Ik kom als een dief! Gelukkig 

de mens die waakt en zijn kleren aanhoudt, dan hoeft hij niet naakt te 

gaan en ziet men zijn schaamte niet.’ En hij bracht hen bijeen op de 

plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet. De zevende engel 
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goot zijn schaal uit in de lucht. Toen riep uit de tempel, vanaf de 

troon, een luide stem: ‘Het is geschied!’ Er kwamen bliksemflitsen en 

gerommel en donderslagen. Er ontstond een zware aardbeving, zoals 

er nooit een geweest is sinds er mensen op aarde zijn; zo ontzettend 

was die aardbeving. De grote stad viel in drie stukken uiteen en de 

steden van de volken stortten in. En God herinnerde zich Babylon, de 

grote stad, en Hij gaf haar de beker met de wijn van zijn grimmige 

toorn te drinken. Alle eilanden verdwenen en er waren geen bergen 

meer te vinden. Ontzaglijke hagelstenen, vele ponden zwaar, vielen 

uit de hemel op de mensen neer. De mensen lasterden God vanwege 

de plaag van de hagel; want die plaag was ondraaglijk zwaar. 

(Apoc. 16, 1-21) 

De luide stem vanuit de tempel geeft het sein: ‘Ga heen, giet de 

zeven schalen van Gods woede uit over de aarde!’ Nu kan het 

afschuwelijke plengoffer beginnen. De zeven plengoffers roepen de 

herinnering op aan de plagen van Egypte. Ook hier is het de 

bedoeling de goddelozen te treffen om ze tot inkeer te brengen. Maar 

zij volharden, als farao destijds, in hun hardnekkig ongeloof en 

weigeren zich te bekeren. 

Na het derde plengoffer volgt er een commentaar van de engel van de 

wateren: ‘Rechtvaardig bent U, die is en die was, U, de Heilige, dat 

U dit vonnis hebt geveld. Bloed hebben zij vergoten, het bloed van de 

heiligen en profeten, en bloed hebt U hun te drinken gegeven. Zij zijn 

het waard.’ En het altaar zegt: ‘Ja, Heer, God, Albeheerser, 

waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen.’ Het is een lofpsalm, 

een samenstelling van teksten uit de joodse bijbel, waaronder enkele 

delen uit  psalm 19. 
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Na het zesde plengoffer volgt weer een kort commentaar of visioen: 

Drie onreine geesten komen uit de muil van de draak, het beest en de 

valse profeet. Zij komen in de gedaante van kikkers, kwakers. Zij 

staan voor degenen die Jezus niet erkennen als Christus, de anti-

Christ. De aankondiging van de grote dag van God wordt 

onderbroken door een ‘ik’ die spreekt: ‘Pas op, Ik kom als een dief! 

Gelukkig de mens die waakt en zijn kleren aanhoudt, dan hoeft hij 

niet naakt te gaan en ziet men zijn schaamte niet.’ Wie spreekt hier? 

De Willibrord vertaling geeft deze ‘ik’ weer met een hoofdletter I. 

Spreekt hier de Christus? Het lijkt er wel op. Hij komt als een dief in 

de nacht en er volgt een oproep tot waakzaamheid. Dit doet denken 

aan het evangelie waarin we lezen dat de mensenzoon komt op een 

uur dat je hem niet verwacht, als een dief in de nacht. De oproep tot 

waakzaamheid klinkt nog éénmaal, het is nog niet te laat voor wie nu 

gelooft. Het komt er nu op aan! 

Dan giet de zevende engel zijn schaal uit in de lucht. Vanuit de hemel 

klinkt een luide stem: ‘Het is geschied!’ Er is nu geen uitstel meer. 

De beschrijving van wat dan volgt brengt de aarde terug tot de chaos 

van voor de schepping. Het beeld doet mij ook denken aan de donder 

en bliksem en het voorhangsel van de tempel die door midden scheurt 

op het moment dat Jezus Christus aan het kruis sterft. 

De strijd tussen goed en kwaad is van alle tijden. Iedere tijd heeft zijn 

eigen draak. Het Lam is echter ook van alle tijden en blijft staan aan 

de kant van de ontrechten, de verkrachten, de vermoorde mensen.  
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De hoer gaat aan haar eigen onrecht ten onder; het Lam 

overwint! – Onthulling (27) 

Toen kwam een van de engelen met de zeven schalen en zei tegen mij: 

‘Kom, ik zal u het oordeel laten zien over de grote hoer, die aan de 

vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde ontucht 

bedreven, en de bewoners van de aarde hebben zich bedronken aan 

de wijn van haar ontucht.’ Hij voerde mij in de geest naar de 

woestijn. Daar zag ik een vrouw, gezeten op een scharlakenrood 

beest, dat overdekt was met godslasterlijke namen; het had zeven 

koppen en tien hoorns. De vrouw was gekleed in purper en 

scharlaken, en getooid met goud en juwelen en parels. In haar hand 

hield zij een gouden beker, boordevol met de gruwelijke onreinheden 

van haar hoererij. Op haar voorhoofd stond een naam geschreven, 

een geheimzinnige naam: Babylon, de grote stad, de moeder van de 

hoeren en de gruwelen van de hele aarde. Ik zag dat de vrouw 

dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van Jezus’ 

getuigen. Toen ik haar zag, was ik zeer verbaasd.  Maar de engel zei: 

‘Waarom verbaast u zich? Ik zal u het geheim verklaren van de 

vrouw en van het beest waarop zij rijdt, het beest met de zeven 

koppen en de tien hoorns. Het beest dat u gezien hebt, was, en is niet 

meer; het zal weer opstijgen uit de afgrond en ten onder gaan. De 

bewoners van de aarde van wie de namen niet staan opgeschreven in 

het boek des levens van de grondlegging van de wereld af, zullen zich 

verbazen bij het zien van het beest, want het was, en is niet, en het zal 

komen.’ – Hier komt het weer aan op een scherpzinnige geest! – ‘De 

zeven koppen zijn zeven heuvels, waarop de vrouw gezeten is. Het 

zijn ook zeven koningen: vijf van hen zijn gevallen, een is er, de 

laatste is nog niet gekomen; en als hij komt, is het om slechts korte 
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tijd te blijven.  Het beest dat was, en niet is, is zelf de achtste en toch 

een van de zeven, en het gaat ten onder. De tien hoorns die u gezien 

hebt, zijn tien koningen; zij regeren nog niet, maar voor één uur 

zullen zij koninklijke macht ontvangen, samen met het beest. Zij zijn 

eensgezind, en hun macht en gezag geven zij aan het beest. Zij zullen 

oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen; want 

het lam is de Heer der heren en de koning der koningen, en zij die bij 

Hem zijn, zijn de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen.’ 

Verder zei hij tegen mij: ‘De wateren die u gezien hebt en waaraan 

de hoer is gezeten, dat zijn volken en mensenmassa’s en naties en 

talen.  De tien hoorns die u zag en het beest zullen de hoer gaan 

haten; ze zullen haar eenzaam maken en naakt, zij zullen haar vlees 

verslinden en haar verbranden. Want God heeft hun ingegeven zijn 

plan uit te voeren en eensgezind hun koningschap zo lang ter 

beschikking te stellen van het beest, tot Gods woorden in vervulling 

zijn gegaan. De vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die heerst 

over de koningen van de aarde.’ (Apoc. 17, 1-18) 

Wie is die hoer? Waar is zij te vinden? De engel verklaard het 

geheim van de vrouw en het beest. Dit gebeurd in drie etappes (met 

dank aan Jan Nieuwenhuis zijn commentaar in Johannes de Ziener!): 

- Het beest dat u gezien hebt, was, en is niet meer; het zal weer 

opstijgen uit de afgrond en ten onder gaan. Dit is een parodie 

op de naam van Jahweh. De naam van het beest is het 

tegenbeeld van Jahweh, diens tegenstander. En deze anti-God 

zal ten onder gaan! 

- De zeven koppen zijn zeven heuvels, waarop de vrouw gezeten 

is. Rome stond bekend als de ‘urbs septicollis’, de stad op de 
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zeven heuvelen. De hoer is hier de belichaming van de stad 

Rome. 

- zeven koningen: vijf van hen zijn gevallen, een is er, de laatste 

is nog niet gekomen; en als hij komt, is het om slechts korte 

tijd te blijven. Worden met de zeven koningen de Romeinse 

keizers bedoeld? Er zijn verschillende tellingen mogelijk. 

Geen ervan is sluitend. Wat bedoeld Johannes hier? Volgens 

Jan Nieuwenhuizen is zeven een beeldspraak. Het gaat niet 

om een historische maar om een symbolische werkelijkheid. 

Zeven duidt op de totaliteit van de Romeinse heerschappij. De 

achtste koning is de anti-Christ. Ook hier wordt niet een 

bepaalde persoon aangeduid, maar is sprake van een 

symbolische figuur. 

In de tien horens op de koppen van het beest en de tien koningen 

klinkt de profeet Daniël door. De tien koningen zijn als de tien 

nieuwe plagen die het Woord van Jahweh, Zijn Tien Woorden, met 

voeten treden en vermorzelen. Maar het Lam zal hen overwinnen! 

Babylon had Jeruzalem verwoest en het volk van God in ballingschap 

weggevoerd. Rome wordt gezien als nieuw Babylon. Het bloed van 

Jezus getuigen verwijst naar het bloed van de christenen die onder 

keizer Nero werden vervolgd en vermoord. Iedere tijd kent zijn eigen 

Babylon, zijn eigen Rome; plekken die ontrouw geworden zijn aan 

God, die Hem hebben verlaten en die zichzelf als God zien, zich 

verlustigend in de eigen lege schittering! In de Tenach, de joodse 

bijbel, heeft ontucht niet zo zeer met seks te maken maar met 

ongeloof. Hoererij was een alledaagse werkelijkheid. Het woord was 

vooral beeldspraak voor geestelijke trouweloosheid en afgodendienst.  
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De grote hoer is het tegenbeeld van de zwangere vrouw uit het 

twaalfde hoofdstuk (zie Onthulling …). Vrouw en hoer, Lam en 

beest, Bruiloft en overspel, Stad en stad staan tegenover elkaar. De 

hoer zal uiteindelijk aan haar eigen ontucht ten onder gaan en het 

Lam zal overwinnen. 

 

Trek weg uit Babylon! – Onthulling (28) 

Daarna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had 

groot gezag en de aarde straalde van zijn heerlijkheid. Hij riep met 

krachtige stem: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad! Zij 

werd een woonoord voor demonen, een schuilplaats voor allerlei 

onreine geesten en voor allerlei onreine en verfoeilijke vogels en 

beesten.  Want alle volken hebben de wijn van de razernij van haar 

ontucht gedronken, en de koningen van de aarde hebben ontucht met 

haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden van 

haar mateloze weelde.’ Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel, 

die zei: ‘Trek uit haar weg, mijn volk, om niet te delen in haar zonden 

en niet getroffen te worden door haar plagen. Want haar zonden 

hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God heeft zich haar 

ongerechtigheden herinnerd. Betaal haar met gelijke munt. Vergeld 

haar dubbel wat zij heeft misdaan, schenk haar een dubbele maat in 

de beker die zij voor anderen gemengd heeft. Geef haar zoveel pijn 

en rouw als zij zichzelf luister en weelde gunde. Want zij zegt bij 

zichzelf: “Ik ben een koningin op mijn troon; voor mij geen 

weduwschap, voor mij geen rouw!” Daarom zullen op één dag haar 

plagen komen, pest en rouw en hongersnood, en zij zal door het vuur 
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worden verteerd. Want sterk is God, de Heer, die haar heeft 

gevonnist.’ (Apoc. 18, 1-8) 

Hier klinken hemelse stemmen die de val van Babylon beschrijven. 

Wat Babylon overkwam is niet eenmalig, wel exemplarisch voor alle 

tijden. 

De stem uit de hemel roept de mensen op om de stad te ontvluchten. 

Ook wij mogen die stem vandaag horen: Trek weg uit Babylon, weg 

uit de goddeloosheid, weg van de afgodsbeelden, weg van het kwade. 

Waar ligt mijn eigen stad Babylon? Iedere tijd kent zijn eigen 

Babylon en iedere mens bouwt zijn eigen stad Babylon. Om 

werkelijk Pasen te kunnen vieren moeten we Babylon achter ons 

laten en onze voeten richten op de weg naar Jeruzalem, Jezus 

achterna! 

 

Het is voorbij! – Onthulling (29) 

 

De koningen van de aarde, haar gezellen in ontucht en weelde, zullen 

om haar huilen en jammeren als zij de rook zien opstijgen van haar 

brand. Zij blijven op een afstand, uit afschuw voor haar foltering, en 

zij roepen: ‘Wee, wee, Babylon, grote stad, sterke stad! In één uur is 

uw vonnis voltrokken.’ De kooplieden van de aarde huilen en rouwen 

om haar, want niemand koopt nog hun waren, hun ladingen van goud 

en zilver, juwelen en parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, 

geurige houtsoorten, voorwerpen van ivoor, van het kostbaarste hout, 

van koper, ijzer en marmer,  kaneel en amoom, reukwerk en balsem, 

wierook, wijn en olie, bloem en tarwe, runderen en schapen, paarden 
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en wagens, en mensen met lichaam en ziel. Verdwenen zijn de rijpe 

vruchten die uw hart begeerde, al uw pracht en praal zijn verloren 

gegaan, ze zijn nergens meer te vinden. De kooplieden die zich aan 

haar verrijkt hebben, blijven op een afstand, uit afschuw voor haar 

foltering, terwijl ze huilen en rouwen: ‘Wee, wee de grote stad, die 

gekleed was in fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud 

en juwelen en parels! In één uur ging al die rijkdom teniet.’ Iedere 

stuurman en elke kustvaarder en het scheepsvolk en allen die op zee 

werken, zij bleven ver weg  toen zij de rook zagen van haar brand, en 

riepen uit: ‘Welke stad was te vergelijken met de grote stad?’ Zij 

strooiden stof op hun hoofd, en onder tranen en geklaag riepen zij: 

‘Wee, wee de grote stad! Door haar schatten werden allen rijk die 

schepen hadden op zee. In één uur is zij verwoest.’ Maak u vrolijk 

over haar, hemel, en u, heiligen, apostelen en profeten, want God 

heeft uw rechtsgeding tegen haar beslecht. Toen hief een sterke engel 

een steen zo groot als een molensteen op, wierp hem in de zee en zei: 

‘Zo zal Babylon, de grote stad, worden weggeslingerd en nooit meer 

worden teruggevonden. De klank van citerspelers en zangers, van 

fluitspelers en trompetters zal nooit meer in u worden gehoord, en 

geen beoefenaar van enig ambacht wordt nog in u gevonden. Het 

geluid van de molen wordt niet meer in u gehoord, het licht van de 

lamp zal niet meer in u schijnen, en de stem van bruidegom en bruid 

zal niemand meer in u horen. Want uw kooplieden waren de groten 

van de aarde; door uw toverkunsten werden alle volken misleid. In 

haar werd het bloed gevonden van de profeten en de heiligen, en van 

allen die op aarde vermoord zijn.’ (Apoc. 18, 9-24) 
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Een klaagzang en zegelied waarin bij herhaling duidelijk wordt 

gemaakt dat het voorbij is: Babylon is vernietigd, het is voorbij! 

In één uur is uw vonnis voltrokken – het is voorbij! 

Al uw pracht en praal zijn verloren gegaan, ze zijn nergens meer te 

vinden – het is voorbij! 

In één uur ging al die rijkdom teniet – het is voorbij! 

In één uur is zij verwoest – het is voorbij! 

De grote stad Babylon wordt als een molensteen weggeslingerd en 

nooit meer teruggevonden – Babylon is voorbij! 

De klank van citerspelers … zal nooit meer in u worden gehoord – 

het is voorbij! 

Geen beoefenaar van enig ambacht wordt nog in u gevonden – het is 

voorbij! 

Het geluid van de molen wordt niet meer in u gehoord – het is 

voorbij! 

Het licht van de lamp zal niet meer in u schijnen – het is voorbij! 

De stem van bruidegom en bruid zal niemand meer in u horen – het is 

voorbij! 

De val van Babylon is voltrokken. Johannes beschrijft de val van 

Babylon verder niet, we horen het alleen terug in de klaagliederen. 

Koningen, kooplieden en zeelui zingen hun klacht. Zij zijn de 

goddeloze groepen. Tegenover hen staan de heiligen, de apostelen en 

profeten, zij die trouw gebleven zijn aan het Lam. Een hoopvol 

geluid dat door alle voorgaande hoofdstukken heeft geklonken komt 

nu boven dood en vernietiging uit. Het mag ons sterken om de hoop 

in bange dagen niet op te geven. Eens zullen ook wij het uitzingen: 

het is voorbij! 
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Een feest om naar uit te zien! – Onthulling (30) 

Daarna hoorde ik iets dat klonk als een luide stem van een grote 

menigte in de hemel: ‘Halleluja! De redding en de eer en de macht 

zijn van onze God, want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn 

oordelen. Hij sprak het oordeel uit over de grote hoer, die met haar 

ontucht de aarde in het verderf stortte. Hij heeft het bloed van zijn 

dienstknechten aan haar gewroken.’ Nogmaals riepen zij: ‘Halleluja! 

Haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid.’ En de vierentwintig 

oudsten en de vier dieren wierpen zich neer en aanbaden God, die op 

de troon zetelt, en zeiden: ‘Amen, halleluja!’ En een stem ging uit 

van de troon en sprak: ‘Loof onze God, al zijn dienstknechten, u die 

ontzag hebt voor Hem, u, klein en groot.’ Toen hoorde ik een geluid 

als van een grote menigte en als het gedruis van vele wateren en als 

het dreunen van zware donderslagen, en zij riepen: ‘Halleluja! De 

Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. 

Laat ons verheugd zijn en juichen en Hem eer bewijzen: de tijd is 

gekomen voor de bruiloft van het lam, zijn bruid heeft zich al 

klaargemaakt.’ Haar is het vergund zich te kleden in linnen, wit en 

smetteloos, want het linnen symboliseert de goede daden van de 

heiligen. En de engel zei tegen mij: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn zij die 

uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het lam’. Hij voegde 

eraan toe: ‘Dit zijn de eigen woorden van God.’ Toen viel ik voor 

zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Dat nooit! Ik 

ben slechts een dienstknecht zoals u en uw broeders, die het 

getuigenis van Jezus bezitten. Aanbid alleen God.’ Het getuigenis van 

Jezus immers bezielt de profeten. (Apoc. 19, 1-10) 

Er klinkt een drievoudig Alleluja! Alleluja, onrecht en dood zijn niet 

meer, de wereldse tirannen zijn van hun troon gestoten, de Heer onze 
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God heeft zijn koningschap aanvaard. De redding en macht zijn van 

onze God. Het is een ware Paasjubelzang die de dieptezin van de 

geschiedenis onthuld: Gods overwinning! Deze Paasjubelzang is 

wederom een samengesteld gezang waarin de oude en vertrouwde 

psalmen doorklinken en andere liederen uit het oude testament.  

Het is feest voor alle mensen die trouw zijn gebleven aan God en aan 

het Lam, zij worden genodigd voor het bruiloftsmaal van het lam. 

Die nieuwe wereld van God is één groot feest, en wel een 

bruiloftsfeest. De beeldspraak van de bruidsverhouding tussen God 

en Zijn volk is bekend uit het oude testament en nu voortgezet in de 

band tussen Christus en zijn gemeente. De bruid is gekleed in het wit, 

de kleur van de zuiverheid van het Lam, de kleur van de redding en 

het heil.  

Jan Nieuwenhuizen schrijft in Johannes de Ziener: ‘De bruid is Pasen 

in eigen persoon: de nieuwe mens, dankzij de redding door de 

Messias. Het witte lijnwaad is: de rechtsdaden van de heiligen, de 

gerechtigheid van het nieuwe volk Gods. De bruiloft bestaat in het 

doen van die gerechtigheid.’ 

Het is een feest om naar uit te zien. Het is ook een uitnodiging om de 

mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Johannes is zo 

overweldigd door de boodschap van de engel dat hij aan deze zijn eer 

bewijst. De engel laat dit niet gebeuren: Aanbidt alleen God! 
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Getrouw en Waarachtig bevrijdt – Onthulling (31) 

 Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard; zijn berijder 

heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog op 

rechtvaardige wijze. Zijn ogen vlammen als vuur; op zijn hoofd 

draagt Hij vele diademen met daarin een naam gegrift die niemand 

kent behalve Hij. Hij is gehuld in een mantel, gedoopt in bloed. Zijn 

naam luidt: Het Woord van God. Op witte paarden volgde het 

hemelse leger Hem, gekleed in smetteloos wit linnen. Uit zijn mond 

komt een scherp zwaard, waarmee Hij de volken zal neerslaan. Hij 

zal ze weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de 

wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser. Op zijn mantel 

en op zijn dij staat een naam geschreven: Koning der koningen en 

Heer der heren. Daarna zag ik een engel die op de zon stond. Met 

luide stem riep hij tot alle vogels die hoog in de lucht rondvlogen: 

‘Kom, verzamel u aan de grote maaltijd van God, om het vlees te eten 

van koningen en legeraanvoerders, het vlees van helden, het vlees 

van paarden en ruiters, het vlees van allen, vrij en slaaf, klein en 

groot.’ Toen zag ik het beest en de koningen van de aarde met hun 

legers, die zich hadden verzameld om oorlog te voeren tegen hem die 

op het paard zat, en tegen zijn legermacht. Maar het beest werd 

gegrepen, en samen met hem de valse profeet die voor hem de 

tekenen had verricht, waardoor hij de mensen misleidde die het teken 

van het beest aannamen, en die zijn beeld aanbaden. Levend werden 

ze allebei in de vuurpoel geworpen die gloeit van zwavel. De 

overigen werden gedood door het zwaard dat uit de mond kwam van 

Hem die op het paard zat, en alle vogels vraten zich vol aan hun 

vlees. (Apoc. 19, 11-21) 
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De bevrijder zijn naam wordt genoemd: Getrouw, Waarachtig, een 

naam die niemand kent behalve Hij, het Woord van God. Die ene 

naam kunnen we niet uitspreken. We hebben vele omschrijvingen 

nodig om de Ene te benoemen. Bij het beest stonden vele 

godslasterlijke namen, hier één naam.  

Een engel beschrijft hoe het beest en zijn volgelingen worden gedood 

door het hemelse leger, onder aanvoering van het Woord van God. 

De namen verwijzen naar Hem, het vleesgeworden Woord van God, 

Jezus Christus. Hij en het leger van zijn navolgers, zij die getrouw en 

waarachtig in Zijn voetspoor gaan, zijn de uiteindelijke 

overwinnaars! Het scherpe zwaard staat symbool voor het 

uiteindelijke rechterlijke vonnis door de Rechter Christus Jezus. 

 

Trouw en volharding gevraagd! – Onthulling (32) 

Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de 

afgrond en een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, de 

oude slang – dat is de duivel, de satan – en hij boeide hem voor 

duizend jaren, en wierp hem in de afgrond, die hij grendelde en 

verzegelde boven zijn hoofd, opdat hij de volkeren niet meer zou 

misleiden voordat de duizend jaren voorbij waren. Daarna moet hij 

voor korte tijd worden losgelaten. Ik zag tronen en zij namen daarop 

plaats en aan hen werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen 

die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord 

van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het 

merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en in hun 

hand. Zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend 
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jaren lang. De andere doden werden niet levend voordat de duizend 

jaren voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig 

zijn zij die delen in de eerste opstanding! Over hen heeft de tweede 

dood geen macht. Zij zullen priesters zijn van God en Christus, en 

met Hem als koningen heersen, duizend jaren lang. (Apoc. 20, 1-6) 

Johannes spreekt hier over een soort van ‘tussenregering’, een 

periode van 1000 jaar waarin de Messias aan de macht is; een periode 

van messiaans geluk. Bij Jan Nieuwenhuis (in Johannes de Ziener) 

lees ik dat in die tijd de verwachting was dat er zo’n tussenregering 

zou komen. Over de duur daarvan liepen de meningen uiteen. Het 

getal van 1000 jaren verwijst dan ook niet naar een chronologische 

periode, maar is een symbolisch getal. Klinkt hier Psalm 90 in door? 

‘Duizend jaren toch zijn in ùw ogen als de dag van gisteren - 

voorbij!’; waarin één dag van God gelijk staat aan 1000 aardse jaren? 

Johannes verwijst hier naar een soort van wereldsabbat, een sabbat 

die niet lang genoeg kan duren! Het gaat Johannes om de komst van 

het koninkrijk Gods in de Messias. Johannes ziet dit, evenals Paulus 

(1 Kor. 15, 17-28) in twee fasen voor zich: eerst is er de opstanding 

van de heiligen en martelaren, van hen die Christus toebehoren en die 

in Hem ontslapen zijn. Het gedeelte van vandaag eindigt met die 

eerste opstanding. Daarna is de verrijzenis van de andere doden, zij 

die nu nog leven of die niet als martelaar gestorven zijn. Hierover 

zullen we morgen verder lezen. Deze dubbele opstanding komen we 

ook in de joodse bijbel, de Tenach, tegen. 

Wat wordt er bedoeld met de tweede dood? Ik ga weer te rade bij Jan 

Nieuwenhuis. Zoals Johannes een tweevoudige verrijzenis kent, zo 

kent hij ook een dubbele dood. De eerste dood is de dood aan het 
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einde van het aardse leven. De tweede dood is de dood aan het einde 

van de duizend jaren. Later zal hij er nog op terug komen. 

Het is best een gecompliceerd verhaal. De uitleg van Jan 

Nieuwenhuis is helder, maar wat kunnen wij vandaag nu nog met dit 

verhaal? Als die tweede dood je niet treft dan heb je dus het eeuwige 

leven. Wat moet ik doen Heer om eeuwig leven te ontvangen? Je kent 

de Wet en de Profeten, doe wat goed en recht is en blijft trouw aan 

God. 

Het verhaal van vandaag maakt mij in ieder geval duidelijk hoe 

belangrijk het is om te volharden in mijn geloof in Christus en in 

mijn trouw aan Hem en aan God de Vader. Om die trouw en 

volharding bid ik! 

 

Iedere tijd kent zijn eigen oordeel. Je hebt de keuze! – Onthulling 

(33) 

 

En als de duizend jaren voorbij zijn, zal de satan uit zijn kerker 

worden losgelaten. Hij zal heengaan om de volken te misleiden die 

aan de vier hoeken van de aarde wonen, Gog en Magog, talrijk als 

het zand van de zee, om hen voor de strijd te verzamelen. En zij 

rukten op over de volle breedte van de aarde, en zij omsingelden de 

legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur viel neer 

uit de hemel en verteerde hen. De duivel, die hen misleid had, werd 

in de poel van vuur en zwavel geworpen, waarin ook het beest is en 

de valse profeet. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden, tot in 

alle eeuwigheid. Toen zag ik een grote, witte troon, en Hem die 
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daarop zetelde. De aarde en de hemel vluchtten weg van zijn 

aanschijn en hun plaats werd niet meer gevonden. Ik zag de doden, 

groot en klein, voor de troon staan. De boeken werden geopend. Nog 

een ander boek werd geopend, het boek des levens. De doden werden 

geoordeeld naar hun daden, zoals die in de boeken beschreven 

stonden. De zee gaf haar doden terug, en de dood en het dodenrijk 

gaven hun doden terug, en zij werden geoordeeld, op grond van hun 

daden. Toen werden dood en dodenrijk in de vuurpoel geworpen. Dit 

is de tweede dood, de poel van vuur.  Ieder van wie de naam niet in 

het boek des levens stond, werd in de poel van vuur geworpen. 

(Apoc. 20, 7-15) 

Johannes beschrijft hoe het kwaad zich altijd weer laat zien, hoe de 

wereldse heersers zich tegenover God en zijn volk gedragen. Het kan 

blijkbaar niet anders. De satan is nog niet voorgoed verslagen. 

Johannes gebruikt de beelden van Gog en Magog. Deze vinden we 

terug in het oude testament, onder andere bij Ezechiël. In de strijd 

tussen satan en zijn aanhangers met  de heiligen ziet Johannes de 

oude profetische strijd tussen Gog, Magog en het volk van God. Gog 

en Magog zijn de opstandige naties waar Psalm 2 over zingt: 

‘Waarom zijn de volken oproerig,gaan zinloos de natiën aan? Hoe 

posteren zich wereldse heersers, spannen samen de groten der aarde, 

de Heer en zijn gezalfde trotserend: Wij moeten hun ketenen 

verbreken, hun boeien werpen wij af! Die troont in de hemel, hij 

lacht; hij maakt, de Heer, hen tot spot.’ (Psalm 2, 1-4; vert.  Ida 

Gerhardt en Marie van der Zeyde) Johannes ziet hoe het kwaad 

oprukt. 

De witte troon komt weer in beeld en Hij die daarop zetelt, net als 

eerder wordt Hij niet bij name genoemd. Het is de Onnoembare, het 
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kan geen ander zijn dan Jahweh zelf. Aarde en hemel vluchten van 

Hem weg, definitief weg, hun plaats werd niet meer gevonden. 

Alle doden, klein en groot, staan op. Johannes beschrijft zoiets als 

een universele opstanding. Iedereen staat daar levend voor de troon 

van God. Deze universele opstanding plaats allen voor de rechterstoel 

van God.  

De boeken worden geopend, waarin opgeschreven de daden en 

wandaden van iedere mens. En er wordt gesproken over het boek des 

levens, het boek waarin de namen staan opgetekend van hen die 

trouw zijn gebleven aan het Lam, het is zoiets als het 

persoonsregister van het volk Gods. Het boek des levens doet mij 

denken aan de boom des levens uit het boek Genesis. Het is een 

levengevend boek! 

Dát er een oordeel zou komen is niet onverwacht, zowel oude als 

nieuwe testament spreken hierover. Deze teksten, zoals bijvoorbeeld 

het evangelie van de scheiding van de schapen en de bokken (Mt. 25, 

31-46) zijn vaak vanuit de kerkelijke overheden misbruikt om 

mensen onder druk te zetten. Wat ik bij Jan Nieuwenhuis lees in 

Johannes de Ziener raakt mij: ‘Het visioen gaat niet over de ernst der 

laatste tijden maar over de laatste ernst van alle tijden.’ Iedere tijd 

kent zijn laatste oordeel. Wat het visioen ons wil zeggen is: mens je 

bent niet onmachtig, zelfs slachtoffers zijn niet onmachtig. De 

geschiedenis gaat door en er zal altijd dood zijn, maar je hebt de 

keuze! Je kunt kiezen voor het leven, kiezen voor de weg van het 

Lam! Het visioen laat ons zien dat leven sterker is dan dood, dat de 

mens sterker en groter is dan de draak, dat dood en draak het 

uiteindelijk afleggen en worden vernietigd. 
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Met dank aan Jan Nieuwenhuis! 

 

De stad van mijn hart – Onthulling(34) 

Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel 

en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. Ik 

zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit God uit de hemel 

neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. 

Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep: ‘Dit is de tent 

van God bij de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk 

zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen uit 

hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan; geen rouw, geen 

geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.’ En Hij 

die op de troon zetelt, zei: ‘Zie, Ik maak alles nieuw.’ Ik hoorde 

zeggen: ‘Schrijf deze woorden op, ze zijn betrouwbaar en waar.’ 

Toen zei Hij tegen mij: ‘Ze zijn vervuld! Ik ben de alfa en de omega, 

de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal Ik voor niets te drinken 

geven uit de bron van het water dat leven geeft. Wie overwint zal dit 

allemaal krijgen, en Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon. Maar de 

lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de 

hoerenlopers, de tovenaars, de afgodendienaren en alle leugenaars, 

hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede 

dood.’ (Apoc. 21, 1-8) 

Het laatste visioen is overrompelend, tart alle omschrijvingen. Hier 

volgt de ware onthulling.  

Het nieuwe Jeruzalem daalt uit de hemel neder, komt de aarde 

tegemoet. De tent van God bij de mensen. De eerste schepping is 
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mislukt. Al het oude is voorbij. En Hij die op de troon zetelt spreekt: 

Zie, Ik maak alles nieuw. God spreekt hier een eerste en een laatste 

woord. Het blijft alles of niets: Wie overwint krijgt alles: Ik zal zijn 

God zijn en hij mijn zoon. De verliezer gaat ten onder en krijgt niets.  

In het nieuwe Jeruzalem is God met zijn volk. Hij neemt zijn volk 

aan als kinderen: Ik zal hun God zijn en zij mijn kinderen. De nieuwe 

hemel en de nieuwe aarde zijn de woonplaats van God, daar waar 

Zijn Woord gedaan en geleefd wordt. Deze nieuwe hemel en nieuwe 

aarde is voor iedereen toegankelijk die daar zijn of haar hart en leven 

aan geeft. Bij God zien we geen aanzien des persoon, bij Hem telt 

alleen het hart en of de mens zijn hart aan Gods Woord gegeven 

heeft.  

De nieuwe aarde is een stad: het nieuwe Jeruzalem, Jeruzalem-

opnieuw. Er is uiteindelijk maar één stad: Jeruzalem, de stad van de 

vrede. Alles gaat verloren, alleen Jeruzalem niet. Ook deze droom 

denkt niet aan de geografische stad. Het gaat hier om de stad van 

God, de stad van mijn hart! 

Wederom met dank aan Jan Nieuwenhuis (Johannes de Ziener) 

 

Universele vrede – Onthulling (35) 

 

Toen kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen die 

gevuld waren met de zeven laatste plagen, naar mij toe en zei: ‘Kom! 

Ik zal u de bruid, de vrouw van het lam tonen.’ Hij bracht mij in de 

geest op een grote, hoge berg en toonde mij de heilige stad, 

Jeruzalem, terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde,  stralend 
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van Gods heerlijkheid: zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als 

kristalklare jaspis. De stad was omringd door een grote, hoge muur 

met twaalf poorten en aan de poorten stonden twaalf engelen; op de 

poorten waren namen gegrift, de namen van de twaalf stammen van 

Israël. Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden, drie 

op het zuiden en drie op het westen. De stadsmuur had twaalf 

grondstenen met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen 

van het lam. Hij die met mij sprak, had een gouden meetstok om de 

stad en haar poorten en haar muur op te meten. De stad was 

gebouwd als een vierkant, even lang als breed. Hij mat haar op met 

zijn meetstok: twaalfduizend stadiën; lengte, breedte en hoogte waren 

gelijk. De muur van de stad was honderdvierenveertig el hoog, 

gemeten naar onze maat, die de engel ook gebruikte. De muur was 

gebouwd van jaspis, de stad zelf was van zuiver goud, dat blonk als 

glas. De grondstenen van de stadsmuur waren vervaardigd van alle 

soorten edelgesteente: de eerste van jaspis, de tweede van saffier, de 

derde van chalcedon, de vierde van smaragd, de vijfde van onyx, de 

zesde van carneool, de zevende van chrysoliet, de achtste van beryl, 

de negende van topaas, de tiende van chrysopraas, de elfde van 

hyacint, en de twaalfde van amethist. De twaalf poorten waren twaalf 

parels: elke poort bestond uit één enkele parel. De straten van de 

stad waren van zuiver goud, doorzichtig als glas. Maar een tempel 

zag ik er niet, want God, de Heer, de Albeheerser, is haar tempel, 

evenals het lam. De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, 

want de heerlijkheid van God verlicht haar, en haar lamp is het lam. 

De volken wandelen bij haar licht, en de koningen van de aarde 

brengen haar hun rijkdom. Haar poorten zullen overdag nooit 

worden gesloten, er zal geen nacht meer zijn, en zij zullen daar de 

pracht en de schatten en de kostbaarheden van de volken brengen. 
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Niets onreins zal er binnenkomen, en niemand die zich schuldig 

maakt aan de gruwelijke leugen, maar alleen zij van wie de namen 

geschreven staan in het boek des levens van het lam. (Apoc. 21, 9-27) 

De vrouw van het lam, de bruid: het nieuwe Jeruzalem: universele 

vrede! Het is een stad om van te dromen. Deze stad waar alle kwaad, 

dood en vernietigingen uit verdwenen zijn. Het boek Apocalyps 

eindigt met deze stad als visioen. Ieder mens droomt wel eens van de 

ideale wereld, de ideale stad of woonplek. Dromen hebben ook altijd 

te maken met onze geschiedenis. Vanuit ons verleden dromen we 

verder. Het visioen van vandaag is iets heel nieuws: een stad met 

open poorten en gemaakt van kostbare edelstenen en doorzichtig als 

glas. Er is sprake van een grote transparantie. Er zal geen nacht meer 

zijn, geen duisternis, alleen nog maar licht. God zelf verlicht haar en 

het Lam is haar lamp.  

De weg er naar toe hebben we de afgelopen weken gelezen en dat 

was bepaald geen sprookje. Deze droomstad vraagt onze totale 

overgave en inzet aan God en zijn Gezalfde. Het visioen zet ons op 

weg, wijst de richting en geeft ons de volharding om er in te blijven 

geloven. Het boek Apocalyps is en blijft een agenda, vraagt onze 

volledige inzet en toewijding Het visioen laat ons zien: voor God is 

niets onmogelijk! 

 

De stadstuin van Nieuw Jeruzalem – Onthulling (36) 

Toen toonde de engel mij een rivier met water dat leven geeft, helder 

als kristal, die ontsprong aan de troon van God en van het lam. 

Midden op het plein van de stad en omgeven door de rivier stond de 
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levensboom, die twaalfmaal vrucht draagt, elke maand eens; en zijn 

loof brengt de volken genezing.  Er zal geen banvloek meer zijn. De 

troon van God en van het lam zal daar staan, en zijn dienstknechten 

zullen Hem vereren. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam 

op hun voorhoofd dragen. Er zal geen nacht meer zijn en zij hebben 

geen licht meer nodig van lamp of zon, want God de Heer zal over 

hen lichten, en zij zullen heersen tot in alle eeuwigheid. Hij zei tot 

mij: ‘Deze woorden zijn betrouwbaar en waar. God de Heer, die de 

profeten inspireert, heeft zijn engel gezonden om aan zijn 

dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren.’ (Apoc. 22, 1-6) 

We dromen verder: levengevend water stroomt er, kristalhelder water 

uit de Bron, uit de troon van God en het Lam. En de levensboom 

staat in het midden. Het is het nieuwe paradijs, de nieuwe schepping 

die door God en het Lam tot stand zijn gekomen. Alle maanden van 

het jaar zijn er vruchtdragende bomen. De hof van Eden is terug van 

weggeweest. De nieuwe stad Jerruzalem heeft de allure van een 

stadstuin. 

Naast het levengevende water straalt ook het eeuwige licht van deze 

Bron. Water en licht zijn de grote symbolen van het leven.  

Dit laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek Apocalyps staat, net 

als dat eerste boek Genesis, in het teken van een tuin.  In deze nieuwe 

stadstuin is de banvloek die Adam en Eva uit het paradijs hebben 

verbannen verdwenen. Er is als het ware een nieuwe hof van Eden 

ontstaan: de stadstuin van Nieuw Jeruzalem! 
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Het komen van de Komende –Onthulling (37) 

 

‘Zie, Ik kom spoedig. Gelukkig degene die de profetische woorden 

van dit boek trouw bewaart.’ Ik, Johannes, hoorde en zag dit 

allemaal. Toen ik het gehoord en gezien had, viel ik neer voor de 

voeten van de engel die het mij had getoond, om hem te aanbidden. 

Maar hij zei: ‘Dat nooit! Ik ben slechts een dienstknecht zoals u en 

uw broeders, de profeten, en zij die de woorden van dit boek trouw 

bewaren. Aanbid alleen God.’Hij zei nog: ‘Verzegel de profetieën 

van dit boek niet, want de tijd is nabij. Laat de zondaar nog meer 

zondigen en de onreine zich nog meer verontreinigen; laat de 

rechtvaardige nog rechtvaardiger worden en de heilige nog heiliger.’ 

‘Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee, om ieder te 

vergelden naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en 

de laatste, de oorsprong en het einde. Gelukkig zij die hun kleren 

wassen. Zij zullen recht krijgen op de levensboom en door de poorten 

de stad mogen binnengaan. Buiten blijven de honden, de tovenaars, 

de hoerenlopers, de moordenaars, de afgodendienaren: ieder die de 

leugen liefheeft en ernaar handelt. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden 

om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken. Ik ben 

de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster.’ De 

Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie het hoort, zeggen: ‘Kom!’ 

Wie dorst heeft kome. Wie wil, neme het water dat leven geeft, voor 

niets. (Apoc. 22, 7-17)  

De diverse personages uit het boek Apocalyps komen aan het einde 

nog even terug voor een laatste woord. De personages worden niet bij 

name genoemd maar spreken wel hun woord. Het gaat in de eerste 

plaats niet om de spreker maar om het gesprokene!  
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Jan Nieuwenhuis laat in zijn boek Johannes de Ziener zien dat de 

epiloog een spiegelbeeld is van de proloog: 

‘Ik, Johannes  … raakte in geestvervoering … en ik hoorde achter mij 

een stem’ (Joh. 1, 9-10) & ‘Ik, Johannes, hoorde en zag dit 

allemaal.’(22, 8) 

‘Ik ben de alpha en de omega, zegt God de Heer’ (1, 8), ‘Ik ben het, 

de eerste en de laatste, de levende’ (1, 17-18) & ‘Ik ben de alfa en de 

omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde.’ (22, 13) 

En zo zien we ook de engel van de Heer, die openbaart wat moet 

geschieden terug en de profeten die de woorden van de profetie 

hebben bewaart en doorgegeven. 

In de afsluiting van deze Apocalyps grijpt Johannes terug op het 

begin. Hiermee wordt het boek als het ware een cirkel waar begin en 

einde aan elkaar verbonden zijn. 

Johannes maakt aan het einde duidelijk dat wat hij gezien en 

opgeschreven heeft waar is. Hij is er zelf door geraakt en zo 

aangedaan dat hij, voor de tweede keer, in aanbidding voor de engel 

neervalt. De engel neemt hem zijn misstap niet kwalijk maar helpt 

hem weer op de goede weg verder te gaan: ‘Aanbid alleen God en 

verzegel de profetieën van dit boek niet, want de tijd is nabij.’  

Geest en bruid, de kerkgemeenschap, zegt: Kom! 

Het hele boek Apocalyps draait om het komen van de Komende. Aan 

het einde van het boek treedt Johannes terug voor Christus de 

Komende: Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze 

getuigenissen over de gemeenten bekend te maken. Ik ben de wortel 
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uit het geslacht van David, de stralende morgenster.’ En de 

Komende is hier de Weder-Komende. De Eeuwige Morgenster! 

Met dank aan Jan Nieuwenhuis! 

 

Als gezegende mensen verder op weg – Onthulling (38) 

Ik verklaar aan ieder die de profetieën van dit boek hoort: als iemand 

er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek 

beschreven staan. En als iemand iets afneemt van de woorden van 

deze profetie, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en 

van de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn. Hij die dit alles 

waarborgt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig.’Amen. Kom, Heer Jezus! De 

genade van de Heer Jezus zij met allen. (Apoc. 22, 18-21) 

Johannes sluit het boek. Er mag door niemand meer iets aan worden 

toegevoegd of van af gehaald. As iemand dit wel doet staat daar een 

ernstige verwensing tegenover. Diegene behoren niet tot de 

overwinnaars, tot de gezegenden. Zo stelt Johannes het geschreven 

woord veilig. 

Johannes eindigt met de bede: Kom, Heer Jezus! En hij spreekt een 

zegenbede uit over de gemeente. 

Zo is de cirkel rond. Ite missa est: het offer is voltrokken. Met de 

zegen is de viering afgelopen. Als gezegende mensen mogen wij 

verder op weg gaan. 

Tot lof van God en tot zegen van zijn mensen! 
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DANKWOORD 

Aan het eind van deze lezing van Apocalyps wil ik in de eerste plats 

mijn meelezers bedanken. Jullie meelezen en reacties hebben mij de 

moed gegeven om door te gaan waar de lezing mij soms ook zwaar 

viel.  

Ik wil bijzonder danken Gerhard ter Maat. Zijn scriptie over de 

apocalyptiek was een goede achtergrond bij de lezing van Apocalyps.  

En ik wil bijzonder dank zeggen aan Jan Nieuwenhuis voor zijn 

inspirerende commentaar en uitleg van de Apocalyps in het boek 

Johannes de Ziener. 

Brief aan Johannes de Ziener – Onthulling (39) 

Dierbare Johannes, 

Vandaag is het Stille Zaterdag, de stille tijd tussen de dood en 

opstanding van Jezus in. Ik vind deze dag altijd mooi en bijzonder, de 

kleur van de stilte is anders dan op een gewone stille dag. Bij ons in 

het klooster is het vanaf Witte Donderdag tot na de Paaswake stil.  

Op de dag van gisteren, Goede Vrijdag, heb ik de laatste verzen 

gelezen uit jouw Apocalyps. Deze onthullingen hebben mij vanaf 

Aswoensdag begeleidt in deze Veertigdagentijd. Met enige schroom 

en onzekerheid ben ik er aan begonnen. Het boek staat bekend als een 

moeilijk en ingewikkeld boek en sommigen vinden het ook geen 

boek meer van deze tijd. Dat het moeilijk en ingewikkeld is, ja, dat 

kan ik na lezing beamen, maar niet dat het geen boek is voor deze 

tijd. Ik vind het echt een boek voor de tijd waarin we nu leven. De 

verschrikkingen die worden beschreven zien we dagelijks in de krant 
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en op de televisiebeelden terug. Zijn die verschrikkingen niet van alle 

tijden? Ik denk eerlijk gezegd van wel. Daar bij stil staan past wel op 

een dag als vandaag, de dag na de marteldood van Jezus aan het 

kruis.  

Zoals het kwaad een telkens terugkerend iets is in de geschiedenis, zo 

heb je voor mij onthuld, zo gaat het ook met de redding van onze 

God. God laat ons niet vallen, Hij geeft het niet op, telkens weer 

opent Hij de weg van ommekeer en bevrijding. Als één ding mij door 

jou wel helder is gemaakt is dat God ons niet laat vallen, dat Hij 

trouw blijft aan ons, ook waar wij het laten afweten. Een groter liefde 

is niet denkbaar, niet voorstelbaar!  

In het tweede deel van jouw onthullingen wordt mij ook duidelijk hoe 

Jezus Christus voor eens en voor al ons redding heeft gebracht. De 

weg van de navolging van Hem, het weerloze Lam dat geslacht werd, 

deze weg gaan zal ook voor mij, ook voor ons een weg van 

bevrijding zijn, een weg ten leven. Ten diepste ben ik al gered, daar 

waar ik  ja zeg op de redding van mijn God! Deze onthulling komt 

diep binnen en ontroerd mij. 

Johannes, jij hebt mij en  de meelezers, een kijkje in de hemel 

gegeven. We hebben gezien wat er ons te doen staat. De verlossing 

wordt ons niet op een gouden presenteerblaadje gebracht, nee, we 

moeten onszelf er echt helemaal voor geven, de handen uit de 

mouwen en op weg gaan om te doen zoals Hij gedaan heeft: God in 

elkaar dienen, de nederigheid en liefde uitlevend tot lof van God en 

tot zegen van Zijn Rijk. Ik denk terug aan onze viering van Witte 

Donderdag, waarin ik als abdis de voetwassing heb mogen doen. Het 

was voor mij de vierde keer. Dat teken, dat sacrament van de 
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voetwassing, geeft de richting aan, de weg om te gaan: God in elkaar 

dienen, er in alle nederigheid voor de ander zijn, in dat doen komt 

God zelf aanwezig, midden onder ons, als de liefdevolle Aanwezige. 

Jouw onthullingen waren voor mij troostend en bemoedigend, ze 

gaven mij de geestkracht om door lijden en twijfel heen op koers te 

blijven. Zo ben ik nu aangekomen op Stille Zaterdag, een dag van 

stille aanbidding, van overweging en uitzien naar wat komen gaat: de 

dag van morgen, de dag van Pasen.  

Dierbare Johannes, dank voor jouw onthullingen, dank voor jou 

inspirerende leiding in deze Veertigdagentijd en voor de weg ten 

leven die je mij weer een stukje meer onthuld hebt.  

Met een genegen groet, 

je zuster Marianne 
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Meditatie bij de tekening ‘Onthulling’ – Onthulling (40) 

 

In de diepste diepte verborgen, 

in de donkerste donkere duisternis 

verloren, vergaan, voorbij  

als de dood zo lijkt het 

leeft een diep Geheim van Leven. 

Die ze hebben doorstoken,  

Jezus Christus, is de Albeheerser,  

de Koning die heerst vanaf het kruis, 

is ons voorgegaan op de Koninklijke weg, 

de weg van het geslachte Lam. 
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Een kruisweg, getekend door het kruis 

van as en dood en pijn 

van leven dat geen leven is 

en toch… een weg ten Leven wordt 

een diep Geheim onthuld. 

Door de diepste diepte heen, 

door de donkerste donkere duisternis, 

dringt onstuitbaar Licht en Leven door. 

Wees niet bang, zegt Hij, ‘Ik ben het:  

niet te stuiten Leven, Licht van Christus! 

 

Droog je tranen,  

houd moed en wees niet bang: 

de leeuw van Juda, 

het weerloze Lam heeft overwonnen 

en ons ten Leven vrijgemaakt. 

De deur in de hemel staat open, 

het weerloze Lam dat geslacht werd, 

het lam Gods wijst ons de weg ten Leven: 

nederig en liefdevol God in elkaar dienen. 

Dit is het ware en eeuwige Leven! 

In de diepste diepte verborgen, 

in de donkerste donkere duisternis 

leeft een diep Geheim van Leven 

ons onthuld en gegeven. 

Wij zijn gezegende mensen! 


