Kring Openbaring
bijeenkomst 5, 24 en 26 januari 2022

Opening: Exodus 34: 1-11
1
De HEER zei tegen Mozes:
‘Hak twee stenen platen uit,
gelijk aan de vorige. Dan zal ik
op die platen de geboden
schrijven die ook op de eerste
stonden, die jij stukgegooid
hebt. 2 Morgenvroeg moet je
gereed zijn, want dan moet je
de Sinai op gaan. Kom daar, op
de top van de berg, bij mij. 3
Laat niemand met je mee naar
boven gaan, op de hele berg
mag niemand te zien zijn, en
ook de schapen, geiten en
runderen mogen niet in de
nabijheid van de berg grazen.’
4
Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s
morgens ging hij in alle vroegte de Sinai op, zoals de HEER hem had
opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. 5 De HEER
daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de
naam HEER uit. 6 De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De
HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig,
trouw en waarachtig, 7 die duizenden geslachten zijn liefde bewijst,
die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft
laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen
laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’ 8 Onmiddellijk
viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. 9 ‘Als u mij goedgezind
bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk
onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en
maak ons tot uw eigen bezit.’
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De HEER antwoordde: ‘Ik wil een verbond sluiten. Voor de ogen
van heel je volk zal ik zulke wonderbaarlijke daden verrichten als er
onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn, en het hele volk
dat bij jou is, zal zien welke ontzagwekkende dingen ik, de HEER,
voor jou zal doen. 11 Jullie moeten je houden aan de geboden die ik
je vandaag geef.
10

DE OPBOUW VAN OPENBARING (Michael Wilcock)
De proloog (1:1-8)
De relevantie van het boek Openbaring
1. De titel 1:1-3
2. De groet 1:4-8
Scène een: De kerk in de wereld (1:9-3:22)
zeven brieven gedicteerd
1. Scène een begint: De kerk gecentreerd op Christus (1:9-20)
2. De eerste brief: aan Efeze (2:1-7)
3. De tweede brief: aan Smyrna (2:8-11)
4. De derde brief: aan Pergamum (2:12-17)
5. De vierde brief: aan Tyatira (2:18-29)
6. De vijfde brief: aan Sardes (3:1-6)
7. De zesde brief: aan Filadelfia (3:7-13)
8. De zevende brief: aan Laodicea (3:14-22)
Scène twee: Lijden voor de kerk (4:1-8:1)
zeven zegels geopend
1. Scène twee begint: De schepping geconcentreerd op Christus
(4:1-5:14)
2. Het eerste zegel: verovering (6:1, 2)
3. Het tweede zegel: strijd (6:3, 4)
4. Het derde zegel: schaarste (6:5, 6)
5. Het vierde zegel: de dood (6, 7, 8)
6. Het vijfde zegel: het lijden van Gods getuigen (6:9-11)
7. Het zesde zegel: de laatste catastrofe (6:12-17)
8. Toch is de kerk onverwoestbaar (7:1-17)
9. Het zevende zegel: ‘de rest is stilte’ (8:1)
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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
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
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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
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.

Scène drie: Waarschuwing aan de wereld (8:2-11:18)

Scène drie: Waarschuwing aan de wereld (8:2-11:18)
zeven schallende bazuinen
De opeenvolging van gebeurtenissen
1. Scène drie begint: God hoort zijn volk roepen (8:2-6)
2. De eerste bazuin: de aarde getroffen (8:7)
3. De tweede bazuin: de zee getroffen (8:8, 9)
4. De derde bazuin: de rivieren getroffen (8: 10, 11)
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5. De vierde bazuin: de hemel getroffen (8:12)
6. Laat de mensenwereld oppassen voor de overblijvende
bazuinen! (8:13)
7. De vijfde bazuin: foltering (9:1-12) de eerste wee
8. De zesde bazuin: verwoesting (9:13-21) de tweede wee
9. De betekenis van de laatste bazuin (10:1-7)
10. Toch bekeert de wereld zich niet (10:8-11:14)
11. De zevende bazuin: de wereld is niet meer (11:15-18)
Volgorde van gebeurtenissen
Vorige keer zagen al dat we de gebeurtenissen in Openbaring
gemakkelijk naast de woorden van Jezus kunnen leggen zoals we
die lezen in Matteüs 24. Voor het komende gedeelte is dat ook van
belang. Want wanneer spelen zich de gebeurtenissen af die we
vanaf nu gaan lezen? Spelen de visioenen die Johannes beschrijft
zich achter elkaar af, of kunnen die zich ook tegelijk afspelen?
Bij de ruiters hebben we ook al gezegd dat die tegelijk over de
aarde (zouden kunnen) gaan, en waarschijnlijk een voortdurende
situatie beschrijven. Hoe zit dat met de bazuinen en de
daaropvolgende visioenen? De scene van de ruiters eindigt met een
totale catastrofe van de schepping en de hemellichamen. Hst. 7
eindigt dan weer met een hoopvolle verkondiging van Gods heil voor
degenen die uit de grote verdrukking komen, de wederkomst van
Christus.
Als we dan lezen over de wereld en de bazuinen moeten we denk ik
constateren dat dit visioen zich voor de wederkomst afspeelt, dus
tegelijk met de zegels, voor het einde va hst. 7. Ik ga er dus vanuit
de gebeurtenissen van de zegels en van de bazuinen parallel lopen.
Matteüs 24:
29 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.
30 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. 31 Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid
bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken
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bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het
andere.
Scene III: De bazuinen
Ging het bij de zegels om een waarschuwing aan de kerk dat zij het
lijden niet zal ontlopen. Bij de bazuinen gaat het om een
waarschuwing aan de wereld.
8: 2:

8: 6
ev.

8:8

Zeven engelen voor Gods troon en een andere engel met
een gouden wierookschaal
Symbool voor de gebeden van de heiligen (zie 5: 8). God
hoort de gebeden van de gelovigen. Hiermee vormt dit
gedeelte de schakel tussen de vorige scene van de zegels
en de komende scene van de bazuinen.
De gelovigen hebben zozeer te lijden onder het geweld van
de vervolgers dat zij roepen om Gods optreden tegen de
wereld. De plagen van de bazuinen kunnen worden opgevat
als Gods antwoord op de klacht van de gelovigen. De kerk
ontloopt het lijden niet, de vervolgers ontlopen hun straf
niet.
Eerste bazuin, hagel, vuur, vloed (plagen van Egypte),
een derde deel van de wereld/bomen en groen brandt af.
Deze rampen symboliseren elke vorm van vernietiging, die
in elke mogelijke tijd de aarde, waarop de mens woont,
schade toebrengt.
(De verleiding is groot om kernrampen etc. als vervulling
van deze bazuin te zien, maar dat dacht men bij de invallen
van Vandalen ± 420, rond het jaar 1000, rond de
Reformatie, en bij de aardbeving in Lissabon 1745 ook. Het
is duidelijk dat we in onze tijd veel ‘tekenen’ kunnen
interpreteren. De rampen in Openbaring zijn heel
herkenbaar soms, maar zelf ben ik terughoudend om te
doen alsof dat nu voor het eerst het geval is.)
Tweede bazuin, grote brandende berg in zee, een derde
deel van de zee wordt bloed, vissen sterven, schepen
zinken. (water als bloed, denk aan plaag 1) In de tijd van
Johannes kan gedacht zijn aan de uitbarsting van de
Vesuvius en het verdwijnen van Pompeï en Herculaneum (9
jaar na de verwoesting van Jeruzalem). In onze tijd aan de
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8: 10

8: 12

8: 13

9: 1

Krakatau of de vervuiling van de zeeën.
Derde bazuin, vallende ster, Alsem. Derde deel rivieren en
waterbronnen worden bitter. Veel mensen sterven. De mens
leeft in een wereld vol verschrikkingen van de natuur:
vervuild drinkwater.
Vierde bazuin, derde deel van zon, maan en sterren wordt
verduisterd. De vierde bazuin verwijst terug naar het boek
Exodus, waar het belang van de plagen die Egypte troffen
juist dáárin bestond, dat de mensen geen idee hadden hoe
ze konden gebeuren. God was aan het werk en nam het
voor zijn volk op.
Wee van de adelaar; de gebeurtenissen hebben de
vorm van een waarschuwing, maar de mensheid
luistert niet. Vooralsnog wordt ‘slechts’ een derde deel
getroffen om zo de gelegenheid te geven zich te
bekeren. Maar de wereld toont geen berouw (9:20,
21).

Vijfde bazuin, vallende ster die sleutel krijgt van put naar ondera
rook en sprinkhanen. Mensen pijnigen die geen zegel op hun voorh
(Einde eerste wee) Abaddon (verderf) is hun koning.

De beelden die in de vijfde
bazuin gebruikt worden zijn
moeilijk letterlijk te nemen.
Een immense
sprinkhanenplaag komt uit
een rokende holte in de
aarde, gewapend als
schorpioenen, gevormd als
paarden, gekroond als
koningen, met de gezichten
van mensen, het haar van
vrouwen, de tanden van
leeuwen etc. Hier moet in
symbolische beelden
gesproken worden.
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Duidelijk is wel dat de aanval is gericht op mensen in plaats van de
vegetatie en dat er onderscheid is tussen christenen en nietchristenen.
We moeten hier dus niet vragen naar het ‘hoe?’, maar naar het
‘wie?’ en ‘waarom?’. Wat betekenen de sprinkhanen? Daar ging het
ook om bij de letterlijke sprinkhanenplagen in de parallellle
oudtestamentische passages in Exodus 10en Joël 1 en 2. Deze
demonische horden hebben dus geestelijke betekenis. Zij komen op
uit d groeve, de paats van e dood; de groeve wordt geoepende door
iemand die een ‘gevallen ster’is – ongetwijfeld satan (Luc. 10: 18;
vgl. Jes 14: 12); satan wordt goddelijke macht gegeven om dit te
doen. Hun verschijning is praktisch onbeschrijfbaar, maar hun effect
is duidelijk omdat ze louter verschrikkingen inhouden; ze folteren de
mensen bijna een half jaar lang. Hun angel is zodanig dat de dood
te verkiezen is. Onze interpretatie betekent, dat alle soorten kwaad
die de ongelovigen (wanneer dan ook) op deze manier te lijden
hebben, de plagen van de vijfde bazuin zijn. En deze chronische
kwellingen, ziekten, vijandschappen of onzekerheden worden alle
geleid door de engel van de afgrond, misschien satan zelf.

9: 13

9:20
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Zesde bazuin, loslaten van de vier
engelen (Tweede wee?)
Laatste waarschuwing voor de mensen.
Ook in dit visioen is sprake van Bijbelse
symboliek. In de Bijbelse geschiedenis
kwam het kwaad uit het gebied van de
Eufraat en de Tigris (Iran, Irak).
De mensen bekeren zich niet, maar
blijven hun goden aanbidden (vergl.
Deut. 4: 28, Ez. 20: 32)
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NL 1010
1
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

2
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!
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