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Opening: 2 Tessalonicenzen 1 
1 Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in 
Tessalonica, die toebehoort aan God, onze Vader, en de Heer Jezus 
Christus. 2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heer 
Jezus Christus. 
3 Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het 
past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor 
elkaar groter wordt. 4 Wij spreken dan ook in de gemeenten van 
God vol trots over uw standvastigheid en trouw onder de 
vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan. 5 Ze zijn het 
bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, 
waarvoor u nu lijdt, waardig te achten. 6 God is inderdaad 
rechtvaardig: hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking 7 
-8 en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last 
bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan 
komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie 
hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen 
en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. 9 Ze zullen 
voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht 
en majesteit. 10 Op die dag komt hij om te worden geprezen door al 
de zijnen, om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen 
zijn – ook door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen. 11 

Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere doet 
houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te 
doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen. 12 
Dan zal door de genade van onze God en van de Heer Jezus 
Christus de naam van onze Heer Jezus door u geprezen worden, en 
u door hem. 
 
 

bijeenkomst 6, 14 en 16 februari 2022 

Kring Openbaring 
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Puntje van organisatie:  27 april verschuiven naar 20 april 
ivm Koningsdag  
We hebben waarschijnlijk nog zes bijeenkomsten nodig. We hebben 
staan:  
 
7/9 maart Scène vier: Het drama van de geschiedenis (11:19-

15:4) 
21/23 
maart 

Idem 

4/6 april Scène vijf. Straf voor de wereld (15:5-16:21) 
25/20 april Scène zes: Babylon de hoer (17:1-19:10) 
9/11 mei Scène zeven: Het drama achter de geschiedenis 

(19:11-21:8) 
23/25 mei Scène acht: Jeruzalem, de bruid en ‘Epiloog’ (21:9-

22:21) 
 
Dit is een ‘strakke planning’ 
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Verder met Scène drie: Waarschuwing aan de wereld 
(8:2-11:18) 
 
9: 13 Zesde bazuin, loslaten van de vier engelen (Tweede wee?) 

Laatste waarschuwing voor de mensen.  De waarschuwing is de 
dood, van mensen om je heen, door ziekte en geweld. Ook dit 
visioen is niet letterlijk te lezen. 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 
bedoeling is dat mensen zich gaan bekeren, berouw hebben 
over afgoderij, ontucht, moord en diefstal. We kunnen hier ook 
denken aan uitbuiting van mensen in arme landen, uitputten 
van hulpbronnen en rijke landen die meer naar zich toe halen 
dan waar zij recht op hebben, politici die geen gerechtigheid 
najagen etc. 

9:20 De mensen bekeren zich niet, maar blijven hun goden 
aanbidden (vergl. Deut. 4: 28,  Ez. 20: 32) Als we de 
verschrikkelijke stem van de pijn van het verlies van dierbaren 
niet willen horen, kan er voor ons geen hoop meer zijn. 

 
10: 1 De engel met de boekrol  

Johannes moet geheim houden wat hij hoort. 
 (Wat moet Johannes geheim houden en waarom? We 
weten het niet. Vrgl, 2 Kor. 12: 4, de geestvervoering van 
Paulus/Dan. 12: 9) Lees ook Psalm 29. 
‘Er zal geen uitstel meer zijn’. Er is een grens aan Gods 
geduld. De tijd van berouw is voorbij. De mens heeft 
zichzelf zozeer verhard, dat hij zich ook niet meer zal 
bekeren.  
De volgende gebeurtenis zal de zevende bazuin zijn en dat 
zal het einde zijn. Met Gods geheim(enis) wordt in het 
Nieuwe Testament meestal het Evangelid bedoeld, het 
goede nieuws dat ieder mens met God verzoend kan worden 
door Christus.  

10: 8 Johannes eet het boekje op, zoet in de mond, brandend in 
de maag. (vrgl. Ez. 2: 8-3: 3) De engel die beschreven 
wordt, lijkt op Christus en zijn boekrol bevat waarschijnlijk 
de woorden van Christus. Johannes krijgt immers na het 
lezen ervan de opdracht te profeten. De eerste ervaring met 
het evangelie is er een van zoetheid, maar er steekt 
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bitterheid in wanneer de gelovige dit verkondigt aan de 
ongelovige wereld, want het spreekt van vervreemding van 
God, en wraak en straf voor de mensen die geen berouw 
hebben. Johannes moet opnieuw profeteren. Hierover 
horen we verder niets. 
 

11: 1 Johannes meet de tempel met een rietstengel (zie Ez. 
40: 3) Dit stuk likt niet op het voorgaande aan te sluiten. 
De tempel lag in de tijd van Johannes al zo’n 25 jaar in 
puin. De tempel die Johannes ziet moet dus symbool staan 
voor de Gods heiligdom in de wereld, de kerk, de gelovigen. 
Het opmeten van de tempel staat symbool voor ‘bewaren, 
behouden’. Het gaat om het overblijven van een kleine 
groep gelovigen in de wereld. De verdrukking van de 
gelovigen zal 1260 dagen duren. 

11: 3 Twee getuigen (zie Zach. 4: 3) 
Er komen twee getuigen die de verkondiging op zich nemen 
die Johannes ook moet doen. Zij profeteren 1260 dagen 
lang, is ± 42, 7x6 maanden is ± 3,5 jaar. (een vastgestelde 
periode, zie Dan. 7: 25) Deze periode zien we ook terug in 
Openb. 12: 6, 14 en 13: 5. 
‘twee getuigen’, dat onderstreept de waarheid van hun 
getuigenis. Voor een rechtbank waren twee getuigen nodig. 
Over hun verkondiging wordt verder niets gezegd. Wel over 
hun daden. Maar het ligt voor de hand dat het een oproep 
tot bekering is, of aansluitend op het voorgaande, oproep 
tot geloof in Jezus Christus, het evangelie. 

11:4 De verwijzing naar de olijfbomen en de lampenstandaards 
doet denken aan Zach. 4: 1-14. Hier verwijzen zij naar 
koningschap en priesterschap. Vervolgens wordt er ook 
verwezen naar Elia en Mozes. ‘Hebben de macht om de 
hemel te sluiten’ (zie Elia in 1 Kon. 17) en ‘Water in bloed te 
veranderen’ (Mozes, Ex. 7) Het was in de kerk een heel 
gebruikelijke formulering om de kerk een gemeenschap van 
koningen en priesters te noemen. 

11: 7 Na een beperkte periode waarin de getuigen kunnen 
spreken worden zij gedood door het beest uit de 
onderaardse diepte. De dood van de getuigen, op plein van 
(symbolisch) Sodom of Egypte, Jeruzalem. (Het beest is 
waarschijnlijk te vergelijken met het beest uit Openb. 13 en 
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17, die hier heel kort geïntroduceerd wordt.) Het hoort bij 
getuigen, volgelingen van Christus dat zij martelaar worden. 
Drie-en-een-halve dag komen mensen kijken 
(Ook dit gedeelte is vaak letterlijk uitgelegd: Op een 
bepaalde tijd zullen er waarschijnlijk in Jeruzalem 
verkondigers komen die 3,5 jaar van God getuigen. Deze 
periode zal vervolgd worden door hun martelaarschap.  
Maar als de tempel uit de eerste verzen symbolisch gelezen 
wordt, lijkt het meer te gaan over getuigen die steeds weer 
overal opstaan om van God te getuigen, met 
martelaarschap als gevolg. Bij deze twee symbolische 
getuigen kun je dan denken aan Mozes en Elia. Wij leven 
dus in die ongedefinieerde periode van 3,5 jaar. Een tijd van 
rebellie (2 Thes. 2: 3 of Mat. 25: 11ev.) De tijd van de 
volken is 7x6. 

11:11 Opstanding van de getuigen 
Aardbeving, 7000 doden. Nu bekeren mensen zich wel bij 
het zien van de vele doden en vrezen en eren zij de God 
van de hemel. (Einde tweede wee) 
 

11:15 Zevende bazuin, ‘Nu begint de heerschappij van de 
Messias, Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 
De 24 oudsten aanbidden God. Er komt een einde aan het 
razen van de volken. 
Oordeel van de doden. 
(Het visioen spreekt hier over de wederkomst. Dan zal 
blijken dat God aan het koningschap van God over de 
wereld nooit een einde gekomen is. De hele scene was een 
waarschuwing aan de ongelovigen en komt nu tot een 
einde. 
* Vaak hebben we nog medelijden met de onbekeerlijken, 
maar daarover spreekt Openbaring niet. Ook niet over een 
tweede kans die er dan nog is voor de mensheid.) 
* God beantwoordt het gebed van de gelovigen om 
uitredding uit de ellende. Dat betekent niet dat wij als 
mensen onheil kunnen afbidden over individuele mensen 
om ons heen. Wij weten niet wie echt goed en echt kwaad 
zijn. Dat weet God alleen. Wij mogen alleen bidden dat het 
onverbeterlijke kwaad door God zal worden weggedaan. 

 



Kring Openbaring, bijeenkomst 6 6 

 

Tot zover:  
 Spreken de visioenen in onze uitleg niet over een onbekende 

toekomst, maar vooral in beelden over het heden. 
 Zien we heel veel herhalingen van teksten uit het Oude en 

Nieuwe Testament over kwaad en bekeren, onheil en heil, 
begin en einde. Openbaring spreek niet over dingen die we 
niet uit eerdere boeken in de Bijbel hadden kunnen leren. 

 De kern van het boek Openbaring is een schildering van 
waarheden die al zijn lezers op hun eigen ervaring van 
toepassing zullen achten, in wat voor eeuw en wat voor 
maatschappij zij ook mogen leven. 

 
 
 
 

Afsluiting: 
Gezang 300 
 
1  
Eens, als de bazuinen klinken 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, - 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 

3  
Roep de doden tot getuigen 
dat Gij van oudsher regeert, 
roep hen die men dwong te 
zwijgen, 
die de wereld heeft geweerd, 
richt omhoog wat wist te buigen, 
kroon wat aanzien heeft 
ontbeerd. 
 

5  
Mensen, komt uw lot te boven, 
wacht na dit een ander uur, 
gij moet op het wonder hopen 
dat gij oplaait als een vuur, 
want de Geest zal ons bestoken, 
nieuw wordt alle creatuur. 
 

6  
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot 
spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gistren, heden, 
komt voor eens en komt voor 
goed! 
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BIJLAGES: 
 
Over engelen : 
Uit het boekje Hemelse 
reisbegeleiding  
Rob van Houwelingen 
Hst 10. Een boek vol engelen  
 
In geen enkel Bijbelboek komen 
zoveel engelen voor als in 
Openbaring. De visioenen van 
Johannes geven inzicht in een andere 
werkelijkheid, die van de hemel. Van 
daaruit regeert de Almachtige, in 
volle glorie gezeten op de troon, 
samen met zijn verheerlijkte Zoon. 
De enorme aantallen engelen in zijn 
omgeving maken zijn goddelijke 
majesteit zichtbaar. De hemel blijkt 
een sacrale ruimte te zijn, gevuld met lofprijzing.  
Maar de heilige engelen worden ook ingezet in de strijd tegen de 
machten van het kwaad en ze hebben een taak bij Gods oordeel 
over alle goddeloosheid onder de mensen. Zo bereiden ze het 
eindgericht voor.  
 
Volgens de Openbaring van Johannes treden engelen op in 
verschillende functies; ze kunnen ook in meer dan één functie actief 
zijn. Soms vormen ze een groep, zoals een zevental (aartsengelen, 
bazuinengelen en schaalengelen), of een viertal (gevleugelde 
wezens, stormengelen en hemelse ruiters), soms komt voor het oog 
van Johannes een zelfstandig opererende engel tevoorschijn, zoals 
de machtige engel uit hoofdstuk 10 of  
Michaël uit hoofdstuk 12.  
Hieronder een poging de engelen uit Openbaring te inventariseren 
en kort te typeren. 
 
Tolkengel(en)  
Johannes heeft zijn profetische openbaring op Patmos ontvangen via 
een tolkengel, zoals die vaak bij de oudtestamentische profeten 
optrad (1:1; 22:6). Als een bekwame gids leidt engel hem door de 
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visioenen heen. Hij weigert echter zich te laten aanbidden, want een 
engel is een mededienaar van de profeten en van allen die zich 
houden aan wat in het boek Openbaring geschreven staat (19:9-10; 
22:8-11) 
Soms krijgt Johannes een stem uit de hemel te horen. Blijkbaar 
afkomstig van een engel, die hem instrueert over wat hij wel en niet 
moet opschrijven of profeteren (10:4,8,11; 14:3). Een van de zeven 
schaalengelen treedt tevens op als tolkengel, wanneer de val van 
Babylon wordt aangekondigd (17:1-18). Hetzelfde gebeurt wanneer 
Johannes het nieuwe Jeruzalem getoond krijgt door een 
schaalengel, als keerzijde van de rampen die over Babylon waren 
uitgegoten (21:9-22:5).  
In hoeverre het steeds om dezelfde tolkengel gaat, is niet duidelijk.  
 
Engelachtige wezens  
Het troonzaalvisioen uit hoofdstuk 4 - 5 zet de toon voor heel het 
boek. In het hemelse heiligdom bevindt zich een viertal gevleugelde 
hemelwezens. Ze vormen een cirkel rondom de troon, waarop 
iemand gezeten is die soeverein regeert. Gezien hun uiterlijk 
(leeuw, jonge stier, mens, adelaar), gaat het om 
vertegenwoordigers van de schepping. Met hun zes vleugels zijn ze 
uiterst beweeglijk. Ze zitten vol ogen, voor een scherp zicht  
Continu zingen ze het 'driemaal heilig'. Dit laatste doet denken aan 
de serafs uit het Oude Testament, vurige verkondigers van Gods 
heiligheid (Ps. 99; Jes. 6). Tegelijkertijd lijken ze op de 
oudtestamentische cherubs, troonwachters, een lijfwacht voor 
Israëls God (Ez. 1 en 10). Cherubs en serafs horen tot de hemelse 
hofhouding. Zo is het ook met deze engelachtige wezens uit 
Openbaring, unieke mengfiguren die het dichtst bij Gods troon staan 
en zijn majesteit operationeel maken (4:6-8; 7:11). Zij roepen eerst 
vier hemelse ruiters tevoorschijn (6:1-8) en zullen later zeven 
wraakengelen introduceren (15:7).  
Troonengelen  
Niet alleen de vier gevleugelde wezens vormen een kring rondom 
Gods troon, maar ook de 24 oudsten, een hemelse senaat die 
vermoedelijk de kerk van alle tijden vertegenwoordigt. Hun loflied 
wordt versterkt door een engelenkoor, bestaande uit miljoenen 
stemmen (5:11-12; verg. Dan. 7:10). Deze troonengelen heffen een 
hymne aan met welgeteld zeven termen — het getal van de volheid 
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— om het Lam te bezingen: macht, rijkdom, wijsheid, kracht, eer, 
lof en dank.  
Wanneer zich een onafzienbare mensenmenigte voor de troon 
verzameld heeft, treden opnieuw de gevleugelde wezens en de 
oudsten op. Dan reageren de engelen rondom de troon met het 
aanbidden van God zelf. Deze hymne gebruikt bijna dezelfde zeven 
termen, hoewel in een andere volgorde: lof, majesteit, wijsheid, 
dank, eer, macht en kracht (7:11-12). Het gezongene wordt 
voorafgegaan en gevolgd door 'amen', passend  
binnen de liturgische context. Kortom, de troonengelen tillen de 
lofprijzing op het hoogste niveau.  
 
Aartsengelen  
De zeven aartsengelen komen tevoorschijn wanneer het zevende en 
laatste zegel van de hemelse boekrol verbroken wordt (8:1-6). Eerst 
volgt gedurende een halfuur een eerbiedige stilte in de hemel, alsof 
iedereen de adem inhoudt. Op dat moment brengt  
een andere engel de gebeden van alle heiligen voor God als een 
wierookoffer op het altaar (verg. 5:8; Ps. 141:2; Luc. 1:10). Mede 
als reactie op hun bidden werpt de offerende engel vuur uit zijn 
wierookvat op de aarde, met angstwekkende natuurverschijnselen 
tot gevolg: donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en  
een aardbeving. Of onze gebeden ook effect hebben!  
In dit kader krijgt Johannes de aartsengelen te zien, "de zeven 
engelen die voor Gods troon staan". We kennen vooral de namen 
Gabriël, Michaël en Rafaël. Michaël zal later in de visioenen van 
Johannes optreden als strijdengel (zie hierna onder Strijdengelen'). 
Alle zeven aartsengelen hadden een bazuin (sjofar) gekregen. Ze 
worden alarmblazers: elk signaal uit de hemel introduceert groot 
onheil op aarde. Paulus koppelt het optreden  
van een aartsengel aan het bazuingeluid dat zal klinken op de dag 
van de wederkomst (1 Tess. 4:16). In Openbaring blazen 
aartsengelen de zeven bazuinen, waarbij de zevende het 
wereldeinde aankondigt (10:7).  
 
Strijdengelen  
Een van de zeven aartsengelen draagt de naam Michaël: Wie is als 
God?' Hij geldt als zeer strijdbaar en treedt op als opperbevelhebber 
van de strijdkrachten van het koninkrijk. Openbaring 12:7-12 
vertelt hoe Michaël met zijn hemelse legermacht oorlog voert tegen 
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de Draak (de duivel) en zijn engelen. Michaël zoekt de aanval, de 
Draak zit vanaf het begin in de verdediging maar moet het onderspit 
delven. Het monster  
raakt zijn plaats in de hemelse regionen kwijt, hij wordt ter aarde 
geworpen en zal zijn demonische activiteiten voortzetten in de 
mensenwereld. Maar zijn tijd is beperkt: een engel zal hem 
gedurende duizend jaar opsluiten (20:1-3; verg. 9:1). Mogelijk is 
met  
deze hemelse cipier eveneens Michaël bedoeld.  
De imponerende verschijning van een 'machtige engel' in 
Openbaring 10:1 doet sterk aan de aartsengel Michaël denken, 
hoewel zijn naam niet genoemd wordt (verg. 5:2: 'een machtige 
engel' en 18:1: 'een engel met groot gezag en vol luister'). Heel  
de wereld ligt aan zijn voeten. Hij zweert bij de Schepper van hemel 
en aarde: "Het is de hoogste tijd! Op het moment dat de zevende 
engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid 
worden." Met andere woorden: op het laatst heeft de Almachtige 
zijn plan volledig uitgerold. 
 
Verderfengelen  
Op verschillende momenten in het boek Openbaring treedt een team 
verderfengelen op.  
 Openbaring 7: Vier engelen staan klaar om stormachtige 
oordeelskrachten los te laten op de aarde. Maar ze komen niet 
meteen in actie; eerst verschijnt een engel uit het oosten (waar de 
zon opgaat), die de stormwinden moet beteugelen. Het zegel van de 
levende God, waarmee iemand wordt aangemerkt als diens 
eigendom, beschermt Gods volk tegen onheil. Deze verzegeling 
blijkt een stilte voor de storm te zijn, want even later verschijnen de 
zeven aartsengelen die op hun bazuin gaan blazen.  
 Openbaring 9: Bij de vijfde bazuin worden hellegeesten met het 
uiterlijk van sprinkhanen tevoorschijn gehaald door hun aanvoerder, 
de engel van de afgrond, Abaddon of Apollyon geheten 
('Verderver'). De zesde bazuinengel moet een viertal andere 
engelen vrijlaten, die vastzitten bij de Eufraat. Zij gaan dood en 
verderf zaaien op aarde, onder andere met een enorme ruiterij. 
Aanvankelijk werden ze tegengehouden bij  
de oostgrens van het Romeinse Rijk (daar was de voortdurende 
dreiging van de Parten met hun gevreesde ruiters).  
Maar dat duurde tot het vastgestelde uur, aldus vers 15.  
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 Openbaring 14: Twee engelen verkondigen een 
onheilsboodschap, gevolgd door drie collega's die de Mensenzoon 
komen helpen bij de graan- en druivenoogst. De derde  
heeft zeggenschap over het gerichtsvuur. Deze verderfengelen 
worden voorafgegaan door een vliegende engel met een evangelie 
dat eeuwigheidswaarde heeft. Luidkeels spreekt hij een mondiaal 
publiek aan: "Heb ontzag voor God en geef Hem eer." Niet de 
Romeinse staatsideologie is heilig. Laat men stoppen het monster 
van de keizercultus te aanbidden. Volgens vers 10 zullen de engelen 
samen met het Lam getuige zijn van de bestraffing van dit soort 
aanbidders. 
 
Wraakengelen  
Zeven engelen met offerschalen komen tevoorschijn nadat de 
zevende bazuin geklonken heeft (15:1-8; 16:1). Zij geven 
uitvoering aan de ultieme wraak, door letterlijk de fiolen van 
goddelijke toom uit te gieten (het Nederlandse woord 'fiolen' komt 
van het Griekse phialai:`schalen'). Alleen zo raakt Gods toorn 
uitgewoed. De derde van dit zevental, een engel die bloedwraak 
aankondigt, heeft zeggenschap over het water (16:5-6). Na de  
zee veranderen ook de rivieren en waterbronnen in bloed. Al het 
drinkwater wordt onbruikbaar gemaakt. Soms treedt een 
wraakengel op als tolkengel (zie hiervóór onder ‘Tolkengelen'). Dan 
blijkt dat Gods gericht ten doel heeft de machten van het kwaad in 
de huidige wereld te elimineren en een nieuw wereldbestel 
tevoorschijn te roepen.  
 
Poortengelen  
Twaalf engelen fungeren als poortwachters voor de stad van de 
toekomst, het nieuwe Jeruzalem (21:12). Zij houden toezicht op de 
toegang. Niet iedereen is welkom (22:15). Toch zijn deze wachters 
er blijkbaar niet op uit om mensen tegen te houden, want de  
stadspoorten staan dag en nacht open (21:25). Hun taak is de 
toestroom van nieuwe inwoners te reguleren, zij nodigen alle 
volgelingen van het Lam uit om de Godsstad binnen te gaan 
(22:14).  
 
God is 'in control'  
Niet alleen de hemel, ook de aarde is Gods kroondomein. Zijn 
engelen kennen geen grenzen en kunnen zich in alle regionen van 
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de schepping vrij bewegen. Wat er ook gebeurt, de Almachtige op 
de troon is altijd en overal 'in control'. Dat Hij omringd is door 
engelen, versterkt zijn glorie. Alsof die glorie een eigen leven gaat 
leiden, of beter gezegd miljoenen levens. Gods glorie heeft vleugels, 
handen en voeten, stemmen. Terwijl de lofprijzing van de engelen 
dag en nacht doorgaat, hapert die van men-  
sen geregeld. Het boek Openbaring is één grote uitnodiging  
om telkens opnieuw deel te nemen aan de hemelse liturgie. 
Als het gaat om Gods gericht, kunnen de engelen gebruikmaken van 
natuurkrachten: wind, water en vuur. Langzaam maar zeker wordt 
in Openbaring naar de climax van het eindgericht toegewerkt. Eerst 
verschijnt bijvoorbeeld een serie verderfengelen en pas op het 
allerlaatst komen de zeven wraakengelen tevoorschijn. De tijd van 
hun optreden wordt dermate uitgerekt, dat er voldoende ruimte is 
voor bekering. De hemelse machten  
hebben engelengeduld met de mensheid. Er zijn adempauzes 
voordat het zevende zegel verbroken wordt en voordat de zevende 
bazuin geblazen wordt. Tussen alle onheil door worden telkens 
waarschuwingen en heilsboodschappen uitgegeven. Een speciale 
verzegeling-vooraf dient ter bescherming van Gods volk. Hemelse 
dienaren zetten zich in om zijn heilsplan te realiseren. Het boek 
Openbaring wil de lezers geen angst aanjagen,  
maar bemoedigen. Zelfs via het optreden van zijn wraakengelen 
komt God een nieuwe wereld stichten, op recht en op gerechtigheid.  
Dáár gaan we naartoe. De Openbaring van Johannes zet ons in de 
ruimte van het koninkrijk, waar hemel en aarde samengaan, zodat 
Gods glorie niet alleen zichtbaar wordt bij engelen maar ook onder 
mensen. De gebeden van de heiligen worden  
ingebracht in de hemelse liturgie, terwijl die heiligen zelf nog 
onderweg zijn. Uiteindelijk worden ze bij de poorten van het nieuwe 
Jeruzalem ontvangen door twaalf uitnodigende engelen. Dan is de 
reis ten einde en begint de hemel op aarde.  
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Ter info: De tijdsaanduidingen uit Openbaring en Daniël hebben 
veel aanleiding gegeven tot allerlei speculaties. Het zal jullie niet 
verbazen dat ik hier niet veel mee doe. 
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