
Die is, die was en die komt (Openbaring 1-16) 
 

Wie een boek leest, bladert weleens terug. Wat is er tot nu toe gebeurd? Waar ging het over? Wat 

was de boodschap? Daarom blikken we aan het begin van dit seizoen terug op Openbaring 1 tot 

en met 16. Hoe begon het ook alweer? 

In Openbaring 1 verschijnt de Heere Jezus Christus als Koning in Zijn hemelse heerlijkheid 

aan Johannes. Terwijl de wereld in rep en roer was (en is), christenen worden vervolgd, Gods 

naam wordt gelasterd en Johannes op Patmos gevangenzit, ziet Johannes de Heere Jezuss tussen 

de kandelaren van Zijn gemeente staan. Hij is Koning die alles in de hand heeft. Hij heeft de 

macht over hemel en aarde, dood en hel. Deze Koning, die gelet op het beeld ook Priester is, 

draagt genadig zorg dat de lampen van de gemeente blijven branden. Het licht van Zijn Geest in 

de gemeente zal niet doven. Wat er ook gebeurt en nog staat te gebeuren. Hij regeert en Hij zorgt. 

Wat een bemoediging! 

Deze bemoedigende boodschap moet Johannes opschrijven en naar de zeven gemeenten 

sturen. Door deze bemoediging, maar ook door de oproepen tot bekering en aansporingen tot 

volharding, draagt Christus zorg voor Zijn licht op de kandelaars. Wij doen er daarom goed aan 

om over de schouders van de eerste christenen Openbaring mee te lezen, want Christus heeft ook 

ons veel te zeggen anno 2022. De Openbaring staat vol profetieën en visioenen, die, hoewel ze 

soms lastig te begrijpen zijn, ons een blik geven in de toekomst. Zo doorlicht de Heere zelf de 

wereldgeschiedenis en richt Hij onze ogen op Christus’ komst in heerlijkheid. Hiermee wil 

Christus ons bemoedigen, vertroosten, aanscherpen, terechtwijzen en doen uitzien naar Hem, 

zodat het vuur van het verlangen in ons aangewakkerd wordt en blijft. 

In Openbaring 4 en 5 kijken we met Johannes mee in de hemelse troonzaal waar we een 

regenboog zien rondom Gods troon, de vier dieren, de oudsten en ontelbare engelen. Uit al deze 

beelden blijkt Gods macht, majesteit en trouw. Op deze openbaring van God is maar een 

passende reactie, namelijk om net als de 24 oudsten, de vier dieren en de engelenscharen Hij die 

op de troon zit en het Lam te aanbidden, te danken en te prijzen. Het zwaartepunt van dit visioen 

is de boekrol met daarin Gods heilplan die God in Zijn rechterhand heeft. Hoewel niemand de 

rol kan openen en daarmee de heilsgeschiedenis tot het einddoel kan laten komen, blijkt er 

genadig genoeg toch één die de rol wel kan openen: het Lam, dat geslacht is. Hij zal zorgen dat 

de schepping ondanks de zondeval toch goed terechtkomt. Dit zal niet eenvoudig zijn. Er is veel 

voor nodig om het kwaad uit de bannen, maar uiteindelijk overwint Hij het kwaad. 

In Openbaring 6 en 7 worden de zegels van de boekrol één voor één verbroken. Paarden 

breken los. Het witte paard van het evangelie, maar ook andere paarden gaan. Die andere 

paarden brengen oordeel met zich mee. Oorlog, honger en dood zullen zij over de aarde 

verspreiden. Het zal zo hevig zijn dat de machthebbers van deze wereld zich hardop afvragen 

hoe heftig het zal zijn als God Zelf terug zal komen. Wonderlijk genoeg verzegelt God Zijn 

kinderen uit Israël en de volken. Als de ene kudde van die ene Herder blijven zij bewaard in de 

verdrukking en de oordelen. Zij zullen, zo blijkt, niet alleen bewaard blijven, maar ook een 

heerlijke toekomst tegemoet gaan, want het Lam zal hen weiden. En dat niet alleen. God zelf zal 

alle tranen van hun ogen afwissen. Wat een toekomst! 

In Openbaring 8 wordt het zevende zegel geopend. In de hemel valt een grote stilte. Is dit 

het einde? Je zou het misschien verwachten en hopen, maar na een halfuur van stilte begint een 

nieuwe serie van zeven visioenen: de bazuinen. In Openbaring 8 en 9 horen we deze bazuinen 



schallen. Als u goed luistert, hoort u de bazuinen nog steeds. Het zijn plagen die over deze aarde 

gaan, net als ooit in Egypte. Plagen die grote gevolgen hebben voor de wereldhandel, onze 

watervoorziening en uiteindelijk ook voor onszelf. De catastrofale gebeurtenissen zullen vele 

slachtoffers eisen. Hiermee waarschuwt God ons heel indringend dat deze wereld voorbijgaat. 

Een waarschuwing waarmee Hij ons tot bekering roept. 

Wat moeten we doen in de tijd dat de bazuinen klinken? Stil afwachten tot de Heere Jezus 

komt? Nee, in Openbaring 10 moet Johannes het boekje van de engel opeten, wat betekent dat hij 

moet profeteren. En de gemeenten, de twee kandelaren uit het visioen, moeten getuigen. God 

geeft in de laatste dagen Zijn gemeente de opdracht om van het evangelie van Christus te 

getuigen in deze wereld, voordat Hij als Rechter komt om te oordelen. Dit is niet altijd 

gemakkelijk. Sterker nog, de kerk verliest duidelijk terrein in het visioen, maar ondanks alles zal 

God haar bewaren. Zelfs als voor een korte tijd de gemeente hevig wordt vervolgd en door een 

demonisch beest uitgeroeid lijkt te worden, zal Christus haar na drieënhalve dag doen verrijzen 

en verheerlijken. 

Na dit eerste deel van de Openbaring krijgt Johannes in hoofdstuk 12 een blik achter de 

schermen. In een visioen ziet hij de heilsgeschiedenis voorbijkomen waarin de duivel Gods plan 

om te verlossen keer op keer probeert te dwarsbomen. Zelfs als de Verlosser wordt geboren, 

onderneemt hij pogingen om Christus te doden. Hij delft echter het onderspit. Christus overwint! 

Als gevolg van deze overwinning wordt de duivel uit de hemel verjaagd, zodat hij nooit meer 

een wig kan drijven tussen Christus en Zijn bruid. De duivel blijft zich hier echter wel voor 

inspannen door de bruid – de gemeente – te vervolgen. Hij heeft echter opnieuw het nakijken. 

Niet omdat die uit zulke standvastige gelovigen bestaat, maar omdat God haar beschermt. Wat 

is dat tot troost, ook in 2022: God beschermt Zijn gemeente! 

In Openbaring 13 zien we over Johannes’ schouder heen de opkomst van een politieke en 

religieuze wereldmacht die God lastert en er alles aan doet om de gemeente te vernietigen. Ze 

proberen het eerst goedschiks met allerlei mooie en wonderlijke voorstellingen om zo de mensen 

te overtuigen om de politieke macht te aanbidden en te gehoorzamen. Dit is grotendeels 

succesvol. Het politieke beest wordt aanbeden als heerser over de aarde. Als deze tactiek bij een 

deel van de mensen niet aanslaat, dan proberen ze het kwaadschiks. Door middel van 

maatschappelijke uitsluiting wordt de gemeente onder druk gezet. Het is kiezen of delen. Zoals 

beloofd aan het begin van de Openbaring, verdwijnt de gemeente echter niet. Dat wordt heel 

duidelijk in Openbaring 14. Daarin zien we een grote menigte, als beeld van de strijdende kerk, 

die ondanks alle vervolging en uitsluiting Gods lof blijft zingen. Hoe is dat mogelijk? Ze zijn 

verzegeld door het Lam. 

In Openbaring 15 en 16 ziet Johannes dat zeven engelen de zeven laatste oordelen 

uitvoeren. Dit roept verwondering op bij Johannes. Verwondering, omdat God door Zijn 

oordelen heen het onrecht rechtzet en het kwaad wegdoet. Ook zij die de ellende van deze wereld 

te boven zijn, verblijden zich in Gods rechtvaardigheid en redding. Zij zingen daarover in het 

lied van Mozes en het Lam. Na dit loflied treffen de laatste oordelen deze wereld. Oordelen die 

in hevigheid en intensiteit de voorgaande oordelen ver overtreffen. Deze oordelen hebben onder 

andere ziekte, dorst en angst als gevolg. Heel het leven op aarde wordt onmogelijk gemaakt. De 

oordelen leiden ertoe dat mensen op hun tong kauwen van de pijn, zo radeloos zijn ze. Deze 

oordelen leiden echter niet tot berouw en bekering, maar tot verharding. De getroffen mensheid 

bekeert zich niet, maar lastert God. 


