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Opening: 1 Tessalonicenzen 4: 13-5: 11 
13 Broeders en zusters, wij willen u niet 
in het ongewisse laten over de doden, 
zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die 
geen hoop hebben. 14 Want als wij 
geloven dat Jezus is gestorven en is 
opgestaan, moeten wij ook geloven dat 
God door Jezus de doden naar zich toe 
zal leiden, samen met Jezus zelf. 15 Wij 
zeggen u met een woord van de Heer: 
wij, die in leven blijven tot de komst van 
de Heer, zullen de doden in geen geval 
voorgaan. 16 Wanneer het signaal 
gegeven wordt, de aartsengel zijn stem 
verheft en de bazuin van God weerklinkt, 
zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden 
die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in 
leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en 
gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem 
zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden. 
1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment 
waarop dit zal gebeuren, 2 want u weet zelf maar al te goed dat de 
dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 3 Als de mensen 
zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen 
door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. 
Vluchten is dan onmogelijk. 4 Maar u, broeders en zusters, u leeft 
niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen 
overvallen als een dief, 5 want u bent allen kinderen van het licht en 
van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 6 
dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze 
hoede zijn. 7 Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s 
nachts dronken; 8 maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op 
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onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en 
getooid met de helm van de hoop op redding. 9 Want Gods 
bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij 
gered worden door onze Heer Jezus Christus. 10 Hij is voor ons 
gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, 
samen met hem zullen leven. 11 Dus troost elkaar en wees elkaar 
tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. 
 
 
Vragen naar aanleiding van de vorige keer? 
 
De Morgenster hst. 2 vers 28 
Deze naam wordt aan de planeet Venus gegeven. Daar Venus zich 
tussen de zon en de aarde beweegt, is deze planeet soms na 
zonsondergang in het Westen zichtbaar (men noemt haar dan 
avondster) en daarna weer maanden achtereen vóór zonsopgang in 
het Oosten. 
Jacoline: Opgezocht: morgenster krijgen. In Hoofst.21:23 en 22:5: 
zon en maan zijn niet meer nodig. Hij is het licht. 22:16 ‘Ik ben de 
morgenster.’ 
Betekent het dat zij Christus mogen ontvangen? 
Het is duidelijk dat de Morgenster als beeld voor Christus wordt 
gebruikt. Zie ook 2 Petrus 1: 19: Ons vertrouwen in de woorden van 
de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed 
aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp 
die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de 
morgenster opgaat in uw hart. 
De benaming van de morgenster werd ook door de Grieken en de 
Romeinen gebruikt voor goden, godinnen en keizers. In veel religies 
komt dit symbool terug (vaak met een achtpuntige ster uitgebeeld.) 
Ook Maria wordt in de traditie wel de ‘morgenster’ genoemd. 
Het blijft moeilijk om je voor te stellen wat ‘de morgenster krijgen’ 
betekent. Er is maar één morgenster, dus die kun je niet allemaal 
ontvangen. ‘Christus ontvangen’ kan wel.  
 
 
Hst. 4 
Alles draait hier om Hem die op de troon zit. Het lijkt wel alsof 
Johannes tegen het licht in kijkt en allerlei dingen ziet. Hij ziet 
natuurlijk meer dan hij beschrijft. Hij beschrijft waarschijnlijk dingen 
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die hij herkent, als beeld. Fakkels, een kristallen zee, de vier 
wezens, en tronen met 24 oudsten. Zijn beschrijving roept 
associaties op met het visioen van Ezechiël 1 (wat Johannes ook 
kende); de regenboog doet denken aan Noach; donder en bliksem 
doen denken aan de Godsopenbaring op Sinaï. De zeven fakkels 
doen denken aan de Menorah in de tempel. We zien een 
samenvloeiing van Oude Testament en visioen, goddelijke waarheid. 
Alles draait om de troon. 
 
In hst. 5 komt ook het Nieuwe Testament erbij. Nu komt Jezus 
Christus, het lam, ten tonele en neemt de centrale plaats in.  
 
Openbaring 5 
 
De Boekrol 
Van binnen en van 
buiten beschreven. 
Elke ruimte op de 
boekrol is benut.  
Verzegeld (Lees 
Daniël 12:4, 8-10) 
 
Christus centraal 
Het is duidelijk dat 
het hier gaat over de 
betekenis die leven, sterven en opstanding van de Heer hebben voor 
het begrijpen en doorzien van de wereldgeschiedenis. 
 
Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de 
zee, alles…  De oudsten en de levende wezens vertegenwoordigen 
Gods volk en Gods wereld. De wereld van de natuur doet ook mee, 
moet ook verlost worden van de gebrokenheid, van de vloek. Dus 
sluit de natuur zich bij de kerk aan in de lofprijzing van God. Hij is 
van alles de Schepper (4: 11) en de Verlosser (5: 9, 10).  
 
Het opeen van het boek 
Wat wordt precies bedoeld met het openen van het boek door het 
Lam? Onthult Hij alleen de inhoud, of doet Hij meer dan dat? 
Christus hoeft ons niet meer te vertellen dat er lijden in de wereld 
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is. Wat Hij door zijn lijden, dood en opstanding doet is uitleggen wat 
de betekenis van dit alles is. Lijden en dood zijn niet betekenisloos!! 
Tijdens zijn leven betrok Jezus zijn lijden ook op de betekenis van 
de wereld. Hij vervulde de schriften. Zijn lijden staat niet los van de 
betekenis van de wereld. Ook ons lijden staat niet los van de 
betekenis van de wereld. 
Zo is Christus het middelpunt van alle gebeurtenissen die nu 
genoemd worden. 
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De zegels worden geopend 

 
 
Zegel 
1 

Wit paard, verovering 
een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg 
een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de 
overwinning tegemoet. 
Johannes ziet dit paard het eerste. We zien overwinning 
meestal als iets positiefs, maar het is de vraag of we dat ook 
hier zo moeten opvatten. Gaat het hier over de overwinning 
in Christus? Waarschijnlijk gaat het hier over de overwinning 
die smaakt naar meer…. (Zie ook Mat. 24: 6) 
 

Zegel 
2 

Vuurrood/rossig paard, strijd 
Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de 
opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men 
elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. 
Deze ruiter neemt de vrede weg. Staat haaks op de ruiter op 
het witte paard. Conflicten kenmerken het aardse bestaan. 
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Zegel 
3 

Zwart paard, schaarste 
een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn 
hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als 
een stem zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en 
hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en 
olijfolie ongemoeid.’ 
De weegschaal, lonen en prijzen verwijzen naar de 
economie. Er is schaarste, want je bent een dagloon kwijt 
aan eenvoudig eten. Olie en wijn zijn er in overvloed. Er is 
grote economische moeite en ongelijkheid. 
 

Zegel 
4 

Vaalgeel paard, de dood 
een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk 
vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde 
deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel 
van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde 
dieren. 
Het tweede paard bracht strijd, het vierde paard brengt de 
dood. Uiteindelijk sterft natuurlijk iedereen, maar 
waarschijnlijk wordt hier bedoeld dat een aanzienlijk deel 
van de sterfgevallen zonder noodzaak veroorzaakt zijn door 
oorlog of hongersnood en allerlei kwaad dat daarmee 
verband houdt. (Dood die te voorkomen is dus.) 
 

Zegel 
5 

De martelaren, het lijden van Gods getuigen 
aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die 
geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en 
vanwege hun getuigenis. 
Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult 
u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons 
bloed op hen wreken?’ Ieder van hen kreeg witte kleren. 
Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te 
hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en 
zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen 
gevoegd zouden hebben. 
Zij die op aarde wonen is in Openbaring een technische term 
voor mensen die zich thuis voelen bij de wereldorde. (Zij die 
‘van de wereld zijn’.) Zij staan tegenover hen di vasthouden 
aan het Woord van God. 
De kerk ontloopt het lijden niet. Dit komt dicht bij wat we in 
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het eerste visioen lezen bij de gemeente van Efeze, Smyrna 
en Filadelfia. 
Er is een roep om gerechtigheid. 

Zegel 
6 

De laatste catastrofe 
een zware aardbeving; zon- en maansverduistering; sterren 
vallen op de aarde; Koningen, machthebbers, 
legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije 
mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en 
tussen de rotsen in de bergen.  
Het is bij deze beschrijving de vraag wat er letterlijk gebeurt 
en wat symbolische betekenis heeft.  

 
 
Vergelijking met Matteüs 24 (en Marcus 13 en Lucas 21). 
 
Zegel 1  
Wit paard 
 

Mat. 24: 6 
Jullie zullen berichten horen over oorlogen en 
oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet 
verontrusten, die dingen moeten namelijk 
gebeuren, al is daarmee het einde nog niet 
gekomen. 

Zegel 2 
Voorrood/rossig 
paard 
Zegel 3  
Zwart paard 
Zegel 4  
Vaalgeel paard 
 

Mat. 24: 7, 8 
Het ene volk zal tegen het andere ten strijde 
trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, 
en overal zullen er hongersnoden uitbreken en 
zal de aarde beven: dat alles is het begin van 
de weeën.  

Zegel 5  
De martelaren 
 

Mat. 24: 9-13 
Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en 
jullie zullen door alle volken worden gehaat 
omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten 
val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar 
haten. Er zullen talrijke valse profeten komen 
die velen zullen misleiden. En doordat de 
wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde 
bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, 
zal worden gered. Pas als het goede nieuws 
over het koninkrijk in de hele wereld wordt 
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verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal 
het einde komen. 

Zegel 6  
De laatste 
catastrofe 
 

Mat 24: 29-30 
Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal 
de zon verduisterd worden en de maan geen 
licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel 
vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 
Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar 
worden dat de komst van de Mensenzoon 
aankondigt, en alle stammen op aarde zullen 
zich van ontzetting op de borst slaan als ze de 
Mensenzoon zien komen op de wolken van de 
hemel, bekleed met macht en grote luister. 
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Wat betekenen de eerst zes zegels? 
 De toekomst/wereldgeschiedenis bestaat uit verovering, 

strijd, dood en schaarste. Maar het is het einde nog niet. Het 
zijn kenmerken van de algehele geschiedenis. ‘Oorlogen en 
geruchten van oorlogen’ zijn dus niet de voorspelling van het 
einde, zoals vaak gedacht wordt. De ruiters rijden van meet 
af aan uit over de aarde. De vier ruiters symboliseren samen 
het kwaad dat over de aarde gaat. (Dus ook het witte 
paard.) 

 De vier dieren die roepen: Hun roep is niet nodig om de 
ruiters uit te laten rijden. Zij roepen ook niet naar Johannes. 
Als we de vier dieren als symbool van de aarde nemen, 
betekenen zij hier de schepping die hunkert naar de komst 
van Christus die zal verlossen van het lijden. (Rom. 8: 19-
22) Let ook op Opb. 1: 6, 7 en 22: 20: Hij die van deze 
dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer 
Jezus! 

 De kerk ontloopt het lijden van de wereld niet. In deze 
wereld zal er geen respijt zijn voor de gelovigen. Overal zal 
zich buitensporig geweld voordoen, en over de kerk in het 
bijzonder. 

 Hst. 6 laat dus gedetailleerd zien hoe weeën elkaar opvolgen. 
Mensen zullen zich afvragen of de macht van het kwaad 
eigenlijk wel te beheersen is. De kerk kan zelfs de indruk 
krijgen dat ‘God en zijn engelen slapen’. (Heel Romeinen 8) 

 Maar de troon van God en Christus staan in het middelpunt 
hiervan. De Allerhoogste zit nog steeds op de troon.  

 
 
Openbaring 7 

 Komt dit hoofdstuk na 6? Er staat: Hierna zag ik vier engelen 
bij de vier hoeken van de aarde staan. Is dat een 
opeenvolging, of is er sprake van een perspectief 
verandering: de camera maakt een draai? 
Vers 3 spreekt over een aarde waaraan nog geen schade is 
toegebracht. Dat lijkt haaks te staan op de aardbevingen uit 
het zesde zegel. Dus kies ik ervoor dat we hier weer op een 
andere manier naar dezelfde aarde kijken, waar ook de zes 
zegels over spreken. Hst. 7 kan gemakkelijk parallel aan de 
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gebeurtenissen in hst. 6 plaatshebben. Het gaat niet om 
volgorde of tijdsaanduiding. 

 Lees Zacharias 6: 1-8 De vier winden staan onder het 
gezag van vier engelen, maar hebben de macht om de aarde 
schade toe te brengen. 

 Het zegel doet denken aan het bloed aan de deurposten in 
Egypte, maar ook aan Ezechiël 9 waar over een merkteken 
gesproken wordt. Hier zie je dus weer heel duidelijk de 
verwijzingen naar beelden in het Oude Testament. 

 Wie zijn de 144.000? Het lijkt voor de hand te liggen daar 
gewoon ‘Gods knechten’ uit het volk Israël te lezen. (Rom 4: 
11) Het getal moeten we dus symbolisch nemen. 

 Zegels worden verbroken (hst. 6), zegels worden 
aangebracht. God verzegelt zijn kinderen tegen het onheil 
dat over de wereld komt. Het is een nieuwe belofte voor de 
situatie van de gelovigen, Gods knechten, die ondergaan wat 
in de zes zegels beschreven wordt. Efeziërs 1: 13, 14: In 
Hem bent ook u, toen u de boodschap van de waarheid 
hoorde, het evangelie van uw redding – in Hem bent u, toen 
u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de heilige 
Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat 
allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot 
eer van Gods grootheid. 

 Maar wie zijn dan die menigte die niet te tellen is uit vers. 9? 
Daarvoor zijn veel verschillende interpretaties. Zij lijken door 
het zegel de verschrikkingen van hst. 6 te ontlopen.  
Gaat het om Joden of Christenen? Is dat dezelfde groep en 
zijn de christenen in Israël ingelijfd, of spreekt Openbaring 
hier over een overvloed van gelovigen uit de volken die 
samen knechten van God mogen zijn? Vormen christenen 
hier het nieuwe volk van God? 

 Opvallend is dat in de lijst stammen Manasse is opgenomen 
(een zoon van Jozef) en Dan ontbreekt.  

 Daarnaast zien we een onafzienbare menigte, die niemand 
kan telen (dus niet de vorige groep) van elke stam ten taal…  

 De grote verdrukking wordt vaak genoemd als een bijzonder 
periode. Mij lijkt het voor de hand te liggen daar ook gewoon 
de 6 zegels voor te lezen. 

 Velen houden stand in de grote verdrukking. Zij hebben hun 
‘kleren gewassen in het bloed van het Lam’. Dat is een 
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situatie die nu al bestaat, waar wij ook al toe kunnen 
behoren.  

 
Het zevende zegel (8:1) 
Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de 
hemel, gedurende ongeveer een half uur. 
 
NL 726 
 
1 
Hoor, een heilig koor van 
stemmen, 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zij. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen 
dragend, 
in de hemel is een dans. 
 

3 
Komende uit de verdrukking, 
en de kleren wit als sneeuw 
in het bloed van ’t Lam 
gewassen 
van het vuil van deze eeuw, 
in vervolgingen standvastig 
wachtende op U, hun Heer, 
overwonnen zij de satan 
en de wereld neemt een keer. 
 

4 
Ja, zij hebben overwonnen 
met uw kruis als hun banier, 
volgend U in uw verzoening, 
door de diepe doodsrivier. 
Met uw lijden medelijdend, 
medestervend in uw dood, 
vonden zij het eeuwig leven 
en hun loon bij U is groot. 
 

5 
Nu omstraalt hen licht des 
hemels 
en de levensbron ontspringt 
waar zij juichen U ter ere 
waar hun koor uw glorie zingt. 
Vrede is hun deel voor immer, 
liefde is hun eeuwig recht, 
want zij traden uit de schemer 
voor uw levend aangezicht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


