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INLEIDING.
De Openbaring des Heeren aan Johannes is het laatste boek van de
Heilige Schrift. Het vormt ook van de beschrijving van den raad Gods
van onze verlossing het noodwendig slot.
Niet alleen, omdat het in de rij der Nieuwtestamentische geschriften
het laatst is ontstaan. Maar veeleer om zijn inhoud, doel en strekking.
- Immers, de Heilige Schrift is als een schoon paleis, met vele zalen.
Sommige vol schoone schilderijen, die den aandachtigen beschouwer de
geschiedenis der openbaring voor oogen roepen. Andere bevatten de
oorkonden der rijke beloften, welke in het verbond, dat God de Heere
in die historie heeft opgericht met Zijn yolk, beteekend en verzegeld zijn.
Statige zuilengangen geven den weg aan, waarlangs het een tot het ander
is overgeleid. Hier treffen we een arsenaal aan, dat den strijder wapenen
biedt voor alle geestelijke worsteling. Ginds weer wordt een blik gegund
in de werkkamer van den grooten Kunstenaar en Bouwmeester, waardoor
we eenig inzicht ontvangen in de wijze, waarop het vast gebouw Zijner
gunstbewijzen naar Zijn gemaakt bestel in eeuwigheid zal rijzen. Ten
slotte wordt de bewonderende beschouwer een uitzichttoren opgeleid, van
welks top zich eensklaps een heerlijk vergezicht in de toekomst ontrolt.
't Is waar, het panorama, dat vanaf deze belvedere zich voor ons oog
ontrolt, is zoo schoon, de perspectieven, die zich openen, zoo wijd, dat
ze ons hoofd doen duizelen en ons hart van ontroering doen kloppen,
en daardoor valt het ons wat moeilijk, terstond klaar en helder te beseffen,
wat ons wordt getoond. Wij menschen van den dag en van het oogenblik
zijn niet gewend, met eeuwen te rekenen, noch die te overzien! Maar
daarom is dit boek allerminst bestemd, om een gesloten boek te blijven,
dat in geheimtaal slechts voor den enkelen ingewijde zijn mysterien ontsluit. Iemand heeft eens beweerd, dat dit boek met zeven zegelen was
toegesloten, en eerst aan 't eind der dagen zijn geheimen zou prijs geven.
Maar hij vergat, hoe het boek zelve als zijn thema ons meedeelt, dat het
een openbaring is van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om Zijn
dienstknechten te toonen, wat met haast moet geschieden in den tijd
tusschen Zijn hemelvaart en wederkomst!
En 't is wellicht te wijten aan het felt, dat de gemeente des Heeren
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al te veel de deur, die toegang geeft tot dezen uitzichttoren, gesloten
beefs gelaten, al te weinig moeite heeft gedaan, zijn hoogte te beklimmen,
waardoor ze den zin van dit boek zoo slecht meer verstaat, en den troost
van het uitzicht, dat het biedt, zoo weinig geniet. Zeker, de toren is wat
hoog, en het beklimmen valt wat moeilijk voor ons, die al te
zeer ons hechten aan het platte vlak der aarde, en is geheel onmogelijk
voor wie zijn burgerschap niet heeft in de hemelen, en daaruit zijn
Zaligmaker verwacht. Maar hoe meer het thema van deze Openbaring
beslag gelegd heeft op onze ziel, en met hoe vuriger verlangen wij uitzien
naar den komenden Koning, hoe gemakkelijker wij den top bereiken.
't Is aan Zijn dienstknechten, dat het toont de dingen, die met haast geschieden moeten. En staan wij eenmaal op zijn hoogte, dan openen zich
onvermoede vergezichten, die onzen bewonderenden blik over alle grenzen
van tijd en ruimte doen doordringen tot in de diepten van de eindelooze
eeuwigheid. Maar tevens zet zij ons de verwarrende geschiedenis van alledag in verhelderend eeuwigheidslicht, en zet ze in verband met de voleinding, de volledige voltooiing van den raad Gods van onze verlossing
en zaligheid. En wie door Gods genade Zijn leven zien mag in dit Openbaringslicht, gaat gemoedigd voort, en zingt vroolijk zijn pelgrimslied:
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen, Uw waarheid te alien
tijd vermelden door mijn reen! Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe
gunstbewijzen naar Uw gemaakt bestek in eeuwigheid zit'. rijzen!
.,- Een paraphrase van deze Openbaring stelt echter den bewerker voor
bijzondere moeilijkheden. Ze is een profetisch boek, dat echter hoofdzakelijk den vorm heeft van een visioen. In een bonte rij van beelden
en gezichten wordt Johannes de wijze onthuld, waarop de Heere komt
en komen zal. Is nu een paraphrase een nauwkeurige omschrijving van
't behandelde Schriftgedeelte, met een enkele omschrijving alleen van
deze gezichten is de lezer niet tevreden. Hij wil ook weten de beteekenis
van deze visioenen met een aanwijzing van de plaats, die ze hebben in
't geheel. Hier moest een keuze worden gedaan. Waar een enkele omschrijving van het verhaalde gezicht niet zou voldoen, moest een beknopte exegese in de paraphrase worden verwerkt. Natuurlijk moet deze
werkwijze ook in menig ander deel der paraphrase toegepast.
't Is ongeveer 90 jaar na 's Heilands geboorte, dat de laatst overgeblevene van 's Heeren apostelen naar het eenzaam eiland Patmos wordt
verbannen, als slachtoffer van den even listigen als wreeden Domitianus,
die al zijn best doet, om den naam van „den tweeden Nero" te verdienen.
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De Handelingen der apostelen behooren reeds geruimen tijd tot het
verleden. Het pionierswerk van Paulus is reeds tientallen jaren geleden
door zijn marteldood afgesloten, al dringt het Evangelic nog steeds verder
voort op zijn loop naar het Noorden. 't Is de tijd van consolidatie voor de
Kerk des Heeren, van ongekenden hloei, maar ook hebben zich reeds hier
en daar verschijnselen van inzinking vertoond, ja van droevig verval! In
de betrekkelijk rustige periode onder Vespasianus en Titus, die den
christenvervolger Nero hebben opgevolgd, hebben wereldsgezindheid en
wereldgelijkvormigheid het leven der gemeenten aangevreten. Nu Domitianus het sein gegeven heeft tot een nieuwe vervolging, komt openbaar,
hoezeer bier en daar de weerstand is verslapt, zoo, dat men 't martelaarschap schuwt. Ja, een libertijnsche richting, die zich „Nicolaieten" noemt,
tracht in sommige gemeenten discipelen te werven. Zij wil de scherpe
antithese vermijden, en zoekt een compromis te sluiten met de heidensehe
wereld, wil den strijd met Naar ontgaan en zoekt deel te nemen aan Naar
goddelooze genoegens. De Joden hebben zich van den schok, dien de
val van Jeruzalem en de ondergang van den tempel hen had gegeven,
hersteld, en deze christushaters toonen zich nu gewillige handlangers
bij de vervolging en bestrijding van de kerk des Heeren.
In dezen kritieken tijd wordt eensklaps de kerk van Naar leider beroofd. Het gezaghebbende woord van den laatsten apostel wordt het
zwijgen opgelegd. Johannes wordt naar 't eenzaam Patmos verbannen.
Zal nu de jonge kerk des Heeren, van buiten fel bestreden door geweld en list, en waaraan inwendig de worm knaagt van het verval,
een gemakkelijke proof worden des Satans? Heeft de gemeente van
Christus nog een toekomst? Waar is nu Christus, die zestig jaar geleden Zijn discipelen de wereld inzond met de geruststelling, dat Hem
gegeven was alle macht? Deze en dergelijke gedachten moeten wel in
de benauwde ziel van den trouwen afgezant des Heeren opkomen, als
hij vanaf de kale rots, welke zijn verbanningsoord vormt, op een Zondagmorgen staart in de blauwe wateren van de Egeesche zee, en zich
indenkt, hoe daar aan de overzijde de Aziatische gemeenten samenkomen,
— of is hun reeds alle gemeenschapsoefening belet, en zijn ze wijd en
zijd verstrooid?
Op dit oogenblik klinkt de stem als van een bazuin, en toont de
Heer der heeren zijn heerlijkheid aan zijn verbaasden apostel. Christus
houdt Zijn kerk in stand, zoo wordt hem uit den hemel toegeroepen.
Hij laat hem zien, hoe Hij de verworvene verlossing voltooien
zal, en komende is in Zijn Koninkrijk. Zeker, de komst des
Heeren roept geweldigen tegenstand op, maar ze is niet te stuiten. Hij
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zal Zijn haters, wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Hoe
trotsch Zijn vijand wezen moog', hij zal voor Zijn ontzaglijk oog al
sidderende vluchten. Maar 't vrome yolk, in Hem verheugd, zal huppelen
van zielevreugd, daar zij hun wensch verkrijgen.
De hoofdinhoud of het thema van dit boek is dus een machtige roepstem: De Koning komt!
Met dit thema staat dit geheele boek in de nauwste verbinding. Het
mag nimmer bij de verklaring uit het oog worden verloren.
Reeds dadelijk in het eerste deel: het eerste hoofdstuk, waarin ons
de verschijning des Heeren aan Johannes wordt geteekend, dient in het
oog gehouden, dat de beelden, waaronder de Heiland zich aan Zijn
apostel vertoont, beelden zijn, die alle iets meedeelen van de komst
des Heeren in Zijn heerlijkheid.
Ook het tweede deel, dat het tweede en derde hoofdstuk beslaat, en
de brieven bevat aan de gemeenten in Azie zou als opschrift kunnen
dragen: de Heere komt! Want daarmee in verband staat iedere brief,
elke vermaning, die ze bevat, elke belofte, waarmee ze eindigt.
Maar het meest komt dit uit in het derde deel, dat de rest van het
boek omvat. Het biedt zeker den lezer ongewone moeilijkheden. Maar
houdt ge in het oog, dat die bonte afwisseling van visioenen, die zich
vanaf het vierde hoofdstuk aan het oog ontrolt, ons het komen des
Heeren in den loop der geschiedenis tot Zijn voile heerschappij wil
teekenen van uit verschillend gezichtspunt, dan is de eerste voorwaarde
voor 't verstaan vervuld. Dan hebt ge den leiddraad vast, die alle gezichten aan eikaar verbindt.
Want dit moet er dadelijk bij worden opgemerkt: dit boek mag niet
als een doorloopende geschiedbeschrijving opgevat. Wij trachten maar
niet in het korte bestek van deze inleiding de z.g. zeitgeschichtliche
opvatting van dit bijbelboek to weerleggen, waarbij de „uitleggers" er
van uitgingen, dat de schrijver ons in zijn boek een bedekte beschrijving
van de geschiedenis van zijn tijd wil geven. Zij rekenen niet met de
uitdrukkelijke verklaring van den schrijver, dat hij niet de auteur is
van dit boek, dock slechts 's Heeren secretaris, Die Zelf Zijn dienstknechten kwam toonen de dingen, die haast geschieden moeten. Zij maken
van den schrijver een falsaris, die al wat hij verhaalt, zeif heeft bedacht, en halen zich 't oordeel op den hals, dat bedreigd wordt aan
het eind van dit boek aan al wie toedoet of afdoet aan den inhoud van
dit boek.
Anderen hebben de z.g. „endgeschichtliche" opvatting van deze Openbaring voorgestaan. Ze zou de geschiedenis der laatste dingen beschrijven,
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die bij het einde zullen plaats grijpen, vlak voor de wederkomst van
Christus ten oordeel. Daartegen pleit, dat de Heere tot Johannes zegt,
hoe de dingen, die hem getoond zullen worden, weldra zullen geschieden. En verder b.v. een hoofdstuk, als Openb. 12, waar duidelijk
gesproken wordt van de geboorte en hemelvaart van Christus.
Velen hebben door alle tijden heen immer weer getracht, dit boek
als een doorloopende historie te lezen. De visioenen van de Openbaring
wil men telkens weer dateeren, zoodat bij den voortgang der geschiedenis steeds weer de vraag gesteld wordt: hoe ver zijn we nu in de
Openbaring? Met stelligheid worden bladzij en hoofdstuk aangewezen,
die in vervulling gaan. Maar hoe onbetrouwbaar dergelijke „uitleggingen"
zijn, blijkt uit het felt, dat er evenveel „verklaringen" zijn van deze
visioenen als „uitleggers". Hoe is er b.v. niet gegoocheld met het getal 666.
De rnethode echter van al dergelijke verklaringen deugt niet. De
Openbaring is geen almanak, waarin alleen de datums behoeven te
worden ingevuld, om een doorloopend geschiedverhaal te verkrijgen tot
het Bind der dagen.
Juist het tegendeel!
„Wie een apocalypse (Openbaring), te lezen verstaat, die weet, dat al
die symbolen van zegelen, bazuinen, fiolen, niet bedoelen te wijzen op
een reeks gebeurtenissen, die achter elkaar zullen volgen, doch dat de
schrijver-ziener er mee aanduiden wil, dat er lijnen zijn van ontzaglijke
evenredigheid, lijnen van goddelijk denken, machten van goddelijk
systeem, ook in de oordeelen, die uit Gods besluit voortkomen," schrijft
K. Schilder in „de Openbaring van Johannes en bet sociale 'even". Het
boek der Openbaringen brengt in beeld, langs welke lijnen de wereldgeschiedenis door den verhoogden Christus zal geleid worden naar het
door God gestelde einde, hoe Hij de verworven verlossing voor zijn
gemeente zal voltooien, ook hoe de Satan met al zijn macht daartegen
in zal strijden en op welke wijze hij als Overste der wereld alles daartegen in 't geweer brengt. Doch niet op aarde, maar in den hemel wordt
de wereldgeschiedenis geschreven, geleid en voleindigd. Vanaf den troon,
die gezet is in den hemel, wordt de loop der dingen bepaald, de keerpunten in de geschiedenis aangegeven, vandaar worden de krachten en
energieen losgelaten, die de geschiedenis drijven naar de vol-eindiging.
„Hier is metterdaad de wereldgeschiedenis geteekend als een geheel,
met hare in het diepst haar drijvende factoren, met motiveering van
haar gang en afloop", schrijft Prof. Greydanus in zijn Korte verklaring
van de Openbaring des Heeren aan Johannes. „In de beschrijving schijnt

9

wel 't een na het ander te komen, en zelfs uit het voorgaande op te
komen. Maar bij nauwkeuriger lezing merken we, dat, zooals de zeven
zegelen de wereldgeschiedenis leiden tot het eindgericht, zoo ook de
zeven bazuinen ons door den ganschen loop der geschiedenis heenvoeren."
Den nauwkeurigen lezer blijkt, dat de zeven zegelen, bazuinen, fiolen,
donderslagen niet als achter elkaar komende, en op elkander volgende
moeten worden gedacht, maar dat de ziener ze door elkander heen zag
loopen en in elkander grijpen. „De Apocalyps is geen drama, maar een
schetsboek", zegt K. Schilder. Geen doorloopende handeling, maar plattegrond. En verscheidene schetsen in dit boek stellen 't zelfde voor, of
geven dezelfde periode uit de geschiedenis, maar vanuit een ander gezichtspunt. Of, om bij het beeld van den uitzichttoren te blijven: ge overziet van zijn top het veld der wereldgeschiedenis nu eens vanuit dit
venster, dan weer vanaf dien torentrans. Maar wat ge aanschouwt, is
telkens hetzelfde veld der historie, doch onder ander aspect. Zou men
op het eerste gezicht oordeelen, dat het een verward boek is, zonder
goede orde en rechten voortgang in gedachteontwikkeling, zoodra men
maar 't goede gezichtspunt heeft, wordt dit anders. „Bij verstaan van Karen
inhoud, en doorzien van Naar gedachtengang en samenhang, zal men niet
meer spreken van chaotische verwarring. Integendeel blijkt zij dan naar
schoone ordening opgebouwd, met geleidelijke voortzetting van de ontwikkeling barer denkbeelden, in goede onderlinge aaneensluiting, tot een
afgerond geheel, dat de gansche wereldgeschiedenis in beeld vertoont, met
Naar groote gebeurtenissen, hoofdmomenten, beheerschende krachten en
strevingen, wezenlijke karaktertrekken, innerlijke eenheid of saamhoorigheid, eigenlijk wezen" zegt Greydanus.
Daarbij valt op, dat er in dit boek een vaste orde is. „Gods oors
deelen voltrekken zich in een ontzagwekkend systeem. Ze komen in 7
zegelen van het geopende boek, in 7 bazuinen, in 7 fiolen, in 7 donderslagen. 't Is alles ontzagwekkend van ordening. 't Is van verbijsterende
evenredigheid" zegt K. S. a.w.
In de getallensymboliek waaraan dit boek rijk is, is het vooral 't getal zeven, dat overheerscht, 't getal der volmaaktheid. Maar ook vinden
we telkens de getallen drie, vier, tien en twaalf, met hun producten.
Drie is 't getal der goddelijke Drie8enheid, vier 't getal der wereld,
zooals ze zich naar vier windstreken uitbreidt; twaalf, 't product van
beide geeft de menschheid weer, zooals ze als hoofd der schepping
weer Gode geheiligd is. Tien is 't getal der volheid. 't Getal duizend,
de derde macht van tien, geeft het begrip van de grootste volheid aan.
Telkens weer komen we 't getal drie en een half tegen. Drie en een
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half jaar, of twee en veertig maanden, of twaalfhonderd zestig dagen,
waardoor telkens een tijdperk wordt aangegeven gedurende hetwelk
Satan toegelaten wordt, zijn macht uit te oefenen, maar waarmee tevens
wordt aangeduid, dat de Booze met al zijn woeden niets bereiken zal.
Zijn werk blijft onvolkomen, een onvoltooide toren van Babel, want drie
en een half is de helft van zeven.
Deze getallen willen ons de oogen openen voor „deze merkwaardigheid,
dat ook in het meest wanordelijke doen der menschen zich voltrekt de
orde Gods, dat in een systeemloos grillig verloop van 's menschen
streven de logische wet doer zien van Zijn systeem, zijn welberekend
plan" merkt K. S. op. Schoon is, wat Prof. Greydanus dienaangaande
schrijft: „Dit kunstvolle is niet maar kunstmatig werk van Johannes.
Het grootste deel der Openbaring wordt door Johannes medegedeeld als
door hem gezien en gehoord. Die kunstvorm is niet van Johannes, maar
eigen aan het geopenbaarde zelf, en dus rechtstreeks van God afkomstig.
God is de Kunstenaar en Bouwmeester van het heilig Jerusalem, Die
alles met wijsheid gemaakt heeft, van Wien alle kunstenaars hun bekwaamheid ontvangen. Zou het dan vreemd zijn, dat de gansche wereldgeschiedenis een wonderbaar kunstgewrocht blijkt van Goddelijke schoonheid en evenredigheid, beide naar haar geheel en naar haar grootere
en kleinere deelen, zij het al, dat wij daarvan, door onze verbrokenheid
naar bestaan en ziel tengevolge van de zonde, nu nog maar weinig
merken; en dat dus deze Openbaring, als door God gegeven creatuurlijke reflex van Gods heerlijken raad met betrekking tot de wereldgegeschiedenis ook blijkt een kunstgewrocht te zijn van bijzonder karakter
en fijne constructie, en naar haar geheel, en naar haar deelen en onderdeelen, tot in het kleine?"
Wij moeten daarhij oog hebben voor het procesmatige in de ontwikkeling der wereldgeschiedenis, waarop dit boek wijst. Er zit ontwikkeling in de historie, die langs vaste banen zich voltrekt, zoowel in den
gang naar de voltooiing van het koninkrijk Gods, als in de voleinding
van de boosheid in het rijk des Boozen. Daarmee is te rekenen bij het
lezen van de oordeelen, die door zegelen, bazuinen en fiolen worden ingeluid. Ze bevatten rampen, die de geheele historie door tot het einde
de wereld zullen teisteren, maar in al meer toenemende mate.
Daarom zijn het telkens weer dezelfde rampen, maar met steeds vreeselijker uitwerking en al meer toenemende verstoring van het cultuurleven,
dat de mensch zich buiten God wil bouwen.
Ook in den afval van God zit gedurig toenemende ontwikkeling. „De
dag des Heeren is de uitkomst van een langdurig proces. Vooraf gaat de
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groote algemeene afval van God, hierin uitkomende, dat men niet meer
rekent met Hem en al weer openlijk Zijn ordinantien loslaat. En die
afval zal uitloopen op de komst van een mensch, welken de Satan, die
als geestelijke drijfkracht achter die los-van-God-beweging werkt, aan het
licht zal brengen en waarin hij dien afval bekroont, en tot haar schrikkelijke voltooiing brengt. Juist de prediking van het evangelie zal de ongerechtigheid der wereld tot openbaring brengen. Immers, ze wekt verzet bij Satan en de goddelooze wereld. Want reeds nu werkt in het geheim het proces, waarin de krachten der goddeloosheid zich beginnen te
openbaren. Nu reeds is de satan bezig, in 't verborgene de fundamenten
te leggen van het gebouw der goddeloosheid, dat eenmaal aan het licht
zal komen, en in den antichrist zijn bekroning zal vinden", schreef ik
in de paraphrase op 2 Thess. 2 :4 en 7.
Het is door heel de wereldgeschiedenis gedurig dezelfde strijd tusschen Christus, het zaad der vrouw, en de groote roode slang en zijn
zaad, verhaalt ons Openbaring 12 1 ). Maar in dien strijd heeft niet de
Booze, maar Christus het initiatief. Dat volgt al aanstonds uit de opening
van het eerste zegel, waarbij de ruiter op het witte paard verschijnt,
symbool van het tot overwinning bij voorbaat gekroonde Evangelic
in zijn loop over de aarde. De andere paarden, die bij de opening der
volgende drie zegelen naar voren springen, wijzen op bloed en vuur en
'rookdamp, die den gang van het Evangelie over de aarde vergezellen,
waarin uitkomt, dat het geweldig in zijn voortgang bestreden wordt, ja,
oorzaak is, dat de wereld telkens tot de keuze gedreven wordt voor of
tegen Christus. Maar die oorlogen en verdere rampen, door het roode,
zwarte en vale paard voorgesteld, openen ook gesloten deuren voor de
intocht van het Evangelic. Wie er in gelooven, worden fel bestreden,
zoodat er dooden vallen, zegt het vijfde zegel, maar het toont ook
duidelijk de macht van het Evangelie, zoodat wie er door gegrepen is,
zijn leven er voor over heeft, 6 : 1-11.
Maar de verwerping van het Evangelic en de bestrijding der gemeente roept Gods oordeelen in, zegt het zesde zegel, 6 : 12-17.
Daarop volgt een intermezzo. Het zevende hoofdstuk toont, hoe Gods
uitverkorenen tegen de verleiding en bestrijding der wereld en 't verderf
der oordeelen beveiligd zijn; zoodat de schare van Gods kinderen als
overwinnaars eenmaal voor den troon zal staan, zonder dat er een wordt
gemist.
Het zevende zegel toont, hoe het verband is tusschen de oordeelen,
1 ) dat a.h.w. het middelpunt voor het Boek vormt.
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die losbreken gaan, en de gebeden der geloovigen. Waarna dieper op
den aard der oordeelen wordt ingegaan, die we reeds bij het zesde
zegel den oordeelsdag hoorden inluiden. Zeven bazuinen worden aan
zeven engelen uitgereikt, die elk op hun beurt het signaal geven tot van
boven ingrijpende rampen, welke de wereld tuchtigen. Het gansche
scheppings- en wereldleven wordt er in zijn binnenste door geschokt,
8 : 1-13. Geestelijke boosheden brengen benauwing, 9 : 1-11 en ontzaglijke oorlogen met vernietigende technische middelen decimeeren
't menschdom 9 : 12-21. Maar nog is het einde niet.
Het Evangelic zal intusschen weer gepredikt worden, opdat wie nog
te midden der oordeelen den Naam des Heeren zal - aanroepen, zal
zalig worden. Dit wordt verzinnebeeld door het boekje, dat Johannes
uit de hand eens engels ontvangt en moet opeten, 't welk aangeeft, dat
hij wederom profeteeren moet. Nogmaals wordt door den zoeten smaak,
welke 't boekje heeft, aangegeven, dat 't Evangelie in zichzelf zoet en
lieflijk is, maar allerlei bestrijding inroept, 10 : 1-11.
Weer wordt aangeduid, dat de ware kerk des Heeren gehandhaafd
wordt door den Heere, door den tempel, die gemeten wordt, 11 : 1-2.
Maar wie niet van harte gelooft, wordt, al maakte hij ook uitwendig
deel uit van het koninkrijk Gods, straks prijs gegeven aan de wereld.
De gemeente des Heeren is als getuige midden in de goddelooze
wereld geplaatst en staat antithetisch tegenover haar godvergeten doen
en drijven. Daarvan spreken de twee getuigen uit hoofdstuk elf. Niet
het feestgewaad, maar het boetgewaad kleedt hen, want zij roepen op tot
berouw, bekeering en geloof. Daarom worden zij gehaat, gesmaad en gedood, en wordt de tegenstand tegen 's Heeren getuigen al meer universeel.
Maar God de Heere zal opkomen voor hun eer, wanneer zij getrouw zijn,
11 : 3-10, totdat de dag der dagen aanbreekt, waarop God zijn getrouwe
getuigen volkomen zal rechtvaardigen, 11 : 11-19.
In Hoofdstuk 12 wordt vervolgens de achtergrond van dit verzet der
wereld tegen 's Heeren Evangelic onthuld. 't Is de groote wereldoorlog
tusschen God en Satan, vrouwenzaad en slangenzaad, welke in het paradijs
werd aangekondigd. Gedurende 't oude verbond heeft de Satan er alles
op toegelegd, om de geboorte van den Verlosser te verhinderen, daarna
om de verlossing tegen te gaan, toen Christus op aarde was, en gedurende
het Nieuwtestamentische tijdvak stelt hij al zijn macht in het werk, om
geloovigen los te scheuren van hun Christus, 12 : 1-18. Daartoe mobiliseert hij al de grootmachten der wereld: de staatsmacht, geproclameerd
door de valsche profetie en de ongeloovige wetenschap, en brengt ten slotte al de macht der wereld samen onder een hoofd: den antichrist, die als
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creatuur des Satans -welbewust het verzet tegen God en' Zijn heilige gemeente zal organiseeren, 13 : 1-10.
Maar Christus zorgt voor Zijn yolk. Niemand zal ze uit Zijn hand
rukken. In 7 : 1-8 hoorde Johannes, hoe ze verzegeld zijn tegen alle
gevaar, in 14 : 1-5 ziet hij ze triumfeerend staan om het Lam op den
berg Sion.
Vervolgens keert de Openbaring weer terug tot de voorbereiding van
het einde. Driemaal worden degenen, die de aarde bewonen, nog gewaarschuwd, 14 : 6-13. Dan wordt de groote oogst gehouden, een graanoogst, die wordt binnengedragen in de hemelsche schuren, een wijnoogst,
die den ondergang der goddeloozen aanduidt, 14 : 14-20.
Hoe het einde onder verschrikkelijke plagen komt, teekent hoofdstuk 15 : 1-7. Meteen blijkt het procesmatige in de oordeelen. Gods oordeelen zijn vanaf de hemelvaart van Christus op de aarde, maar ontplooien zich al meer, hoe meer het einde nadert, tot het groote oordeel
komt. 't Zijn al maar weer dezelfde plagen, die den bodem van Gods gunst,
waardoor Hij 't wereldleven draagt, opdat Zijn kerk bier op aarde een
plaats hebbe, maar die de wereld misbruikt om haar anti-christelijke
koninkrijken op to richten, onder dat wereldleven wegtrekken. Maar kondigde het visioen der paarden aan, dat een vierde deel der aarde getroffen
zou worden, onder de bazuinen wordt het derde deel van het wereldleven
verwoest, terwijl de zeven schalen, die de laatste plagen bevatten, ten
slotte heel het wereldleven doen instorten, 16 : 1-21.
Evenzoo: klinkt eerst nog telkens de oproep tot bekeering, eindelijk
gaat de tijd der genade voorbij, totdat geen gebed meer in het hemelsch
heiligdom kan doordringen, 15 : 8.
Dat de wereld zich dit alles door haar groote goddeloosheid heeft
waardig gemaakt, wordt in hoofdstuk 17 geteekend, waar de Godvergeten
wereld onder beelden van de groote hoer en van het groote Babylon optreedt, en ook haar ellendige ondergang wordt beschreven. Het verrassende
is, dat de wereld, die in het „geen nood, wij redden 't zonder Hem"
haar verachting van God en van Zijn Evangelic tot haar levensdevies
heeft gemaakt, vanzelf stukdraait door haar eigen zelfzucht en onderlingen
nijd, als een groote machine, waarin de raderen verkeerd staan. Maar
ook een rechtstreeksche actie van uit den hemel brengt den laatsten slag
toe aan de God bestrijdende wereldmacht, 19 : 11-16. Bij voorbaat be-

zingt de hemel reeds de eindoverwinning en wordt zaliggesproken, wie
zich door de macht en pracht der wereld niet heeft laten intimideeren,
19 : 1-10, maar in den Heere sterven. Dat Gods kinderen trouwens rustig
kunnen zijn in 't vertrouwen, dat God de Heere de teugels in handen
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houdt, en zelfs de Satan gebonden is, en niet meer woeden kan, dan hem
wordt toegelaten, toont hoofdstuk 20 : 1-6. Zij kunnen getroost hun task
op aarde volbrengen, en niets kan hen scheiden van de liefde Gods in
Christus Jezus, waardoor ze bij hun sterven ingaan in de eeuwige zaligheid en hun werken, nu ongestoord, mogen voortzetten, ja met Christus
reeds in heerlijkheid mogen regeeren. Het woelen des satans eindigt ten
slotte met het werpen van dien grooten rustverstoorder en al zijn dienaren
in den grooten vuurpoel van de eeuwige verdoemenis, 20 : 7-10. Dit
heeft plaats bij het eindgericht, wanneer alle dooden zullen opstaan en
alien geoordeeld worden naar hun werken, 20 : 11-15; waarbij blijkt, dat
de hemel niets heeft vergeten van al het onrecht, dat is geschied.
Ten slotte toonen het 21ste en het 22ste hoofdstuk, hoe heerlijk God
Zijn doel bereikt. Een nieuwe aarde, waarboven een nieuwe hemel
zich welft, en waarop een geheiligde menschheid Naar woonplaats ontvangt als een nieuw Jerusalem, dat op de aarde neerdaalt, is het resultaat van het ingrijpen Gods in de wereldgeschiedenis. Maar dit nieuwe
Jerusalem wordt nu, in dezen tijd, toebereid, waarom de voorwaarden
van den toegang daarin worden aangegeven en gewaarschuwd om zich
hier en nu voor to bereiden voor Christus' komst. Het leven bier is beslissend voor de eeuwigheid straks, waarom het boek dan ook met
belofte en dreiging eindigt, dat men zich rekenschap zal geven, wat
men doet met de wetenschap, die dit boek brengt. Nadat ook nog uitdrukkelijk de waarheid van al wat in dit boek geschreven is, is betuigd, hooren wij aan het slot de gemeente des Heeren, Zijn bruid, nog
roepen om de komst van Naar Bruidegom, waarna het boek met een
zegenbede sluit.

.../...,•••
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PROLOOG.
OORSPRONG, INHOUD EN DOEL DER OPENBARING.
1:1

Wat bier volgt, is Openbaring: onthulling door Jezus
Christus van wat verborgen was.
Het is Openbaring van Jezus Christus!
Hij geeft zich daarin to kennen als den van God aangestelden en toegerusten Redder en Zaligmaker van Zijn
y olk; niet alleen voor, maar ook nâ Zijn hemelvaart.
Ze is hem door God gegeven als program van al, wat
naar Gods Raad geschieden moet tot de doorwerking en
voltooiing van de aangebrachte verlossing, die in snel tempo
wordt uitgevoerd.
En Hij mag deze Openbaring bekend maken aan
Zijn dienstknechten, opdat zij in wat geschiedt, Gods raad
en hand, en Christus' werk en komst zouden opmerken.
Daartoe heeft Hij ze door Zijn engel doen zien aan
Zijn dienstknecht Johannes, die tot het overbrengen van
deze Openbaring aan de gemeente des Heeren geroepen is.
2 Deze verzekert met nadruk, dat hij in dit boek alles
geschreven heeft, wat hij gezien heeft, niets meer en niets
minder. Hij heeft het niet zelf verzonnen, maar getuigd
het Woord van God, en niets dan dat Woord, gelijk het
door het eigen getuigenis van Jezus Christus tot hem is gekomen.
3 En als Woord Gods is het een kracht Gods tot zaligheid
dengene, die het geloovig aanneemt en er naar doet! Het
brengt hem heil en vrede, en bewaart hem voor de onheilen, die er in beschreven staan. Zalig dus hij, die de
woorden dezer profetie voorleest, en zij, die er naar
luisteren 1 ) en ze in acht nemen, en uitzien naar wat er in

1 ) Lang niet ieder was in den tijd, dat de Openbaring verscheen, de leeskunst machtig. En van wie lezen kon, waren er maar weinigen, die zich de dure
16
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beloofd wordt. Want de tijd der vervulling is nabij!
4 AANHEF. ZEGENGROET VAN DEN KOMENDEN
KONING.
Schrijver dezes is Johannes, de u alien welbekende
apostel, die mijzelf niet meer bij U behoef aan te dienen,
daar ik zoo lange jaren onder u gearbeid heb.
Tot u richt ik mij, zeven gemeenten in de provincie
Asia 1 ), die door den Heere verkozen zijt, om in uw zevenvoudige volheid zoowel als in uw geestelijke gesteldheid de
gansche kerk des Heeren op aarde te vertegenwoordigen.
En op last van mijn Zender is het, dat ik daarom dit boek
in briefvorm aan u, als representanten van de kerk van alle
tijden, adresseer. Namens den drieeenigen God betuig ik
u Zijn vergevende genade, waardoor gij vrede hebt bij God.
Grondslag van den eeuwigen vrede en harmonie, welke
heerschen zal, als Zijn verlossingswerk voltooid is!
Houdt vast, als die verlossing wordt verwezenlijkt in
den weg van de oordeelen en gerichten, die in dit boek beschreven staan en te midden der bestrijding van duivelen
en goddeloozen, dat u genade en vrede is geschonken van
den Onveranderlijken Verbonds-God, Die is, wat Hij was
en Zich in 't verleden betoonde, en Die komende is, om
te vervullen, wat Hij heeft beloofd!
Daartoe heeft Hij, als Koning en Rechter, Zich gezet
op den troon Zijner majesteit, en staan voor Zijn troon
gereed de zeven geesten, de zevenvoudige volheid van Zijn
Heiligen Geest, door Wien Hij die genade en vrede tot voltooiing brengt.
5 Ze berust op het Middelaarswerk van Jezus Christus,
den van God geordenden Zaligmaker en Verlosser, Die de
getrouwe Getuige is, in Zijn Persoon en Woord de onbedriegelijke waarborg van die u toegezegde genade en vrede.
boekrollen, die immers geschreven moesten worden, konden aanschaffen. Daarom worden ze in de samenkomsten der gemeente voorgelezen. Hij, die leest, is
dus degene, die de Openbaring straks voorleest in de vergadering der gemeente, en zij, die hooren degenen, die rondom hem gezeten, den eersten
hooren voorlezen.
1 ) Met Azie wordt niet het werelddeel van dien naam bedoeld, noch het
schiereiland Klein-Azie, maar de westelijke kuststrook van Klein-Azie, welke
de Romeinsche provincie Asia vormde. Daar lagen de zeven gemeenten, aan
Welke Johannes zijn schrijven richt.
Openbaring. 2
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Hij, de Eerstgeborene uit de dooden, is Oorzaak en
Onderpand, dat Hij den dood heeft te niet gedaan voor de
Zijnen, en Zij Hem zullen volgen in Zijn heerlijkheid!
En Hij is in staat, om alles neer te werpen, wat Hem
en u bestrijdt, want Hij is de Overste van de koningen
der aarde!
LOFPRIJZING VAN DEN KOMENDEN KONING.
Dat wil onze Heere Jezus Christus voor ons zijn!
Prijzen wij wederkeerig Hem, Die ons zoo liefheeft en
ons losgekocht heeft uit onze zonden, waardoor wij gevangen waren in schuld en vloek en verderf, met den los6 prijs van Zijn bloed. En Hij heeft ons gemaakt van slaven
van de harde heerschappij van Satan tot een koninkrijk,
waarin alles schoon en wel geordend is onder Zijn lieflijke heerschappij, waarin Hij ons, eens gevangen onder de
zonde, verwaardigt tot het hooge ambt van priesters, toegewijd aan Zijn God en Vader!
Hem behoort alle koninklijke heerlijkheid en de oppermacht tot in alle eeuwigheid! Amen! Zoo moet, en zoo zal
het zijn!
7 THEMA VAN DE OPENBARING. DE KONING
KOMT TER OVERWINNING!
Zie, Hij komt met de wolken! Al, wat geschieden gaat,
is teeken van, en voorbereiding tot het oogenblik, waarop
zich de wolken, welke Hem eens voor de oogen van ons,
Zijn apostelen, wegnamen, en Hem nu onzichtbaar maken,
vaneen zullen scheiden!
En din zal alle oog Hem zien! Niet alleen Zijn vrienden zullen Hem aanschouwen, ook Zijn vijanden, die Hem
verworpen en aan het kruishout hebben genageld en Hem
doorstoken hebben!
Ze meenden voorgoed van Hem of te zijn, nu ze Hem
hadden omgebracht, en daar staat Hij levend voor hen!
Daar komt Hij, zooals Hij gezegd heeft, op de wolken des
hemels, om hen te richten. Ja, alle geslachten der aarde,
die na hen komen, en door hun verwerping van den
Christus feitelijk met Zijn moordenaars hebben ingestemd,
zullen zich van schrik en wroeging op de borst slaan bij de
ontdekking, dat Hij leeft en Heer is over alle dingen, bij
de wetenschap, dat zij Hem verworpen hebben als Zalig18
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maker, Die nil komt om hen te oordeelen! Ja, Amen! Zoo
zal 't gewisselijk zijn!
8
Immers, Ik en Ik alleen ben de Alpha en de Omega,
zegt de Heere God.
Zooals die eerste en laatste letter van het alphabet 1)
het begin en het einde daarvan vormen, en al, wat er tusschen staat, omspannen, zoo sta Ik, Ik alleen aan het begin
en 't einde van alle gebeuren en beheersch al wat er tusschen ligt.
Ja Ik en Ik alleen ben van dat alles ook beginsel en einddoel! Ik ben, Die Ik was, de Onveranderlijke, Die kom,
om alles te vervullen, wat Ik heb gezegd! En Ik ben de Almachtige, Die alien tegenstand daartegen breek!

DEEL I.
DE VERSCHIJNING VAN DEN KOMENDEN KONING.
Nu ga ik u verhalen, wanneer, waar, en hoe de Heere
Christus mij verscheen als de Komende Koning, en mij riep
tot het opteekenen van deze Openbaring.
9 Ik, Johannes, de u wel bekende apostel des Heeren,
was bij 't ontvangen van deze Openbaring slechts 's Heeren
secretaris, en uw vertegenwoordiger.
Immers, uw broeder in Christus ben ik, en daardoor ook
lotgenoot in de verdrukking, welke elk, die Jezus Christus
als Koning en Heere erkent en verwacht, in deze wereld
overkomt.
Maar ook uw deelgenoot in het komende koninkrijk,
waartoe we door die verdrukking ingaan!
En dus uw medegenoot in 't volhardend wachten op
Jezus, onzen Zaligmaker, onzen Komenden Koning, door
Wien we tot die heerlijkheid zullen ingaan.
Ge weet, hoe ik juist om het woord Gods, dat ik predikte, en om mijn getuigen van Jezus als den van God ge1)

N.1. het Grieksche alphabet.
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zonden Zaligmaker naar 't eiland Patmos was verbannen.
Het scheen, of al mijn arbeid was verijdeld, en de kerk
des Heeren door 't woeden der vijanden zou ondergaan,
toen de F eere mij kwam troosten in mijn eenzaam verbanningsoord en mij toonde, dat Hij Zijn kerk in stand houdt,
en Zijn koninkrijk komt, ondanks alle tegenkanting.
10 Want op den dag des Heeren, waarop de kerk van
Jezus Christus pleegt samen te komen om te gedenken,
dat Hij leeft, werd ik in den geest, waardoor ik rechtstreeks
kon waarnemen, wat in de hemelsche wereld voorviel.
Het eerste wat ik in dien visioenairen toestand hoorde,
was een machtige stem, zoo sterk en doordringend als 't geluid van een bazuin.
Evenals men met zulk een instrument signalen geeft,
werd ik door die bazuinstem opgeroepen tot mijn dienst.
11 Want zij riep: wat gij ziet, schrijf dat in een boek, en
zend het aan de zeven gemeenten, waar ge zijt werkzaam
geweest 1 ) : naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus,
en naar Thyatira, en naar Sardes, en naar Philadelphia, en
naar Laodicea! 2)
12 Natuurlijk, dat ik mij aanstonds verrast Omkeerde, om
te zien, wie met die machtige stem tot mij gesproken had.
En toen ik mij omgewend had, was 't eerste, waar mijn
oog op viel, zeven gouden kandelaren. Zeven van die zevenarmige lampen, zooals er vroeger een in den tabernakel
13 stond. En midden in dien kandelarenkring ontwaarde ik
vol verrassing Iemand, die geleek op den Zoon des nienschen, zooals ik onzen Belief den Heiland had gekend, toen

1) Deze gemeenten lagen in een kring om Efeze, de moedergemeente van die
alle, heen.
2) Elk der genoemde gemeenten moest dus het geheele boek ontvangen,
niet maar alleen het schrijven, dat bijzonder aan Naar gericht zou worden.
„De zeven brieven hebben daaroin nimmer een afzonderlijk bestaan gehad,
en zijn nimmer elk afzonderlijk aan slechts een kerk verzonden, maar zij zijn
van den beginne alle in deze Openbaring opgenomen, en met dit gansche
boek als een geheel verzonden. Dit kan te nicer doen weten, dat deze openbaring
voor de gansche gemeente op alle plaatsen en in alle tijden bestemd is," zegt
Greydanus.
Let in dit verband ook op de telkens terugkeerende uitdrukking: Die ooren
heeft, hoore, wat de Geest tot de gemeenten zegt!
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Hij nog met ons op aarde was als een mensch van gelijke
beweging als wij. Maar hoe verheerlijkt, nu Hij in den
glans en bekleed met de majesteit van den verhoogden
Koning verscheen!
Zoo stralend was Zijn verschijning, dat mijn oogen
eerst geleidelijk gewenden aan den lichtglans, die van Hem
uitging.
Van Zijn voeten en Zijn gewaad dorst ik eerst langzamerhand de oogen op te slaan tot Zijn gelaat, en bemerkte daarbij, dat Hij als een priester bekleed was met
een tot aan de voeten neergolvend gewaad.
Een gouden gordel omgordde dat kleed aan de borsten
als teeken van Zijn koninklijke waardigheid.
14 Zijn hoof d en Zijn haren waren stralend wit, als witte
wol, waar licht doorheen schijnt. Ja, als sneeuw, die flikkert in de zon, zoo schitterde Zijn hoofd van den bovenaardschen lichtglans, waarvan Hij blonk.
Zijn oogen flonkerden als een vuurvlam, zoo doordringend, dat ik wel begreep, hoe voor die vurige oogen
niets verborgen. was.
15 En Zijn voeten glansden als koper 1 ), dat gloeit in een
oven. Wee den goddelooze, als Hij onder die voeten vertreden zal al wat Hem wederstaat — want Zijn komen in
Zijn Koninkrijk is onweerstaanbaar!
En Zijn stern klonk zoo majestueus als het bruisen van
groote watermassa's.
16 Hij hield in Zijn rechterhand zeven sterren, en uit Zijn
mond ging een scherp, tweesnijdend zwaard. En Zijn geheele verschijning was zoo stralend heerlijk en oogverblindend als van de zon op middaghoogte, wanneer ze schijnt
in haar voile kracht.
17 Toen ik Hem nu in zulk een stralende heerlijkheid zoo
eensklaps voor mij zag, werd ik door Zijn majesteitelijke
verschijning zoo overweldigd, dat ik dacht te sterven, en
als door den bliksem getroffen, voor dood aan Zijn voeten
viel.
Maar Hij legde sterkend en troostend Zijn rechterhand
1 ) Eigenlijk words hier een metaallegeering genoemd, die thans onbekend is,
vermoedelijk samengesteld uit goud en andere metalen.
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op mij, terwijl Hij sprak: Laat uw vrees varen! Ili ben
niet gekomen, om u te dooden. Integendeel! 1k ga u een
grootsche en heerlijke taak opdragen! Ge moogt mijn verdrukte kerk de boodschap brengen, dat Ik, haar Koning,
leef, en alle macht heb in alle tijden!
Immers, Ik ben de Eerste en de Laatste, Die aan alien
en alles voorafgaat, en met de laatsten nog Dezelfde ben,
en alles beheersch.
18 Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al werd hij om Mijnentwil gedood! Want Ik ben de Levende, Die het leven
heb in Mijzelven, en het leven verworven heb voor Mijn
yolk. Want Ik ging voor hen in den dood, maar zie, Ik heb
den dood overwonnen, want Ik ben levend tot in alle
eeuwigheid. En Ik bezit de sleutels van dood en doodenrijk, zoodat Ik daarin werp, wie Ik wil, maar ook daaruit
doe gaan, wie Ik wil!
WAT DE KOMENDE KONING MIJ OPDROEG.
19 Schrijf dan nu wat gij gezien hebt, wat is, en wat geschieden zal. Beschrijf in de eerste plaats, hoe Ik u als
Koning der kerk verschenen ben, verder hoe Ik als Koning den toestand der gemeenten zie, zooals ze ook wezenlijk is, en hoe Ik, als komende Koning Mijn heerschappij
ga uitoefenen en alles leiden tot de heerlijkheid van Mijn
kerk.
20 Mijn koningschap over Mijn kerk, dat is ook 't geheim
van de zinnebeelden, die ge ziet; van de zeven sterren in
Mijn rechterhand, en de zeven kandelaren, te midden van
welke Ik wandel.
De zeven sterren zijn zinnebeelden van de voorgangers der zeven gemeenten, die als Mijn boodschappers geroepen zijn de gemeenten voor te lichten met Mijn Woord.
En de kandelaren, waartusschen Ik wandel, en die Ik verzorg, zijn symbolen van de zeven gemeenten, die als vertegenwoordigers optreden van Mijn kerk van alle tijden.
Ik ben op de hoogte van den toestand in iedere gemeente.
Of ze haar roeping vervult, en als een licht schijnt in de
wereld. Of haar licht helder schijnt, dan wel verflauwt.
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DEEL II.
DE KOMENDE KONING WEKT ZIJN KERK OP AARDE OP, TE
STRIJDEN TOT DE OVERWINNING.
DE BRIEF AAN EFEZE. DE KONING KOMT! WEG MET VERKOELING!
2 : 1 Schrijf aan den voorganger der gemeente te Efeze —
(hij is immers Mijn boodschapper, die Mijn Woord aan de
gemeente heeft over te brengen!) —:
Dit zegt Hij, Die de zeven sterren, Zijn ambtsdragers,
in Zijn rechterhand houdt, en te midden van de zeven
kandelaren, Zijn gemeenten, wandelt: (Hij is dus volkomen
op de hoogte, niet alleen maar van den uitwendigen toestand, maar ook van de innerlijke gezindheid zoowel van
ambtsdrager als gemeente, en wordt door uiterlijken schijn
niet verblind!) :
2 Ik ken al uw werken door en door! Van uw levensopenbaring is mij niets ontgaan. Ik ben er volkomen van
op de hoogte, wat ge in Mijn dienst hebt verricht. Welk
een moeitevollen tijd hebt gij doorgemaakt! Hoe ijverig
en volhardend hebt ge in Mijn koninkrijk gearbeid! Welk
een moeite en inspanning hebt gij U om Mijnentwil getroost! En hoe standvastig hebt ge gestreden voor de waarheid! Ik heb ook wel opgemerkt, dat ge de kwaden, die
afwijken van Mijn. Woord en ingaan tegen Mijn geboden,
niet kunt verdragen, en hen geen oogenblik in hun verkeerde praktijken hun gang hebt laten gaan, maar u krachtig tegen hen hebt te weer gesteld.
Hoe' brutaal traden ze op! Ze hadden den euvelen
moed, zich bij de gemeente aan te dienen als Mijn apostelen!
Maar ze zijn het niet! Ze eischten gehoorzaamheid voor
hun leer in Mijn. Naam — maar het was een valsche
leer! —
Doch ge hebt hen op hun voorgeven niet lichtvaardig aangenomen en geloofd, maar hen op de proef gesteld, en hun leer en leven aan Mijn Woord getoetst. En
de uitkomst van die proef was, dat ge ze leugenaars hebt
bevonden. Ge hebt hen als bedriegers ontmaskerd.
3
Dat is niet zoo gemakkelijk geweest. Hoe heeft het er
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gespannen! Ge hebt er heel wat om moeten verdragen! 1k
weet hoeveel aanhang ze kregen, en hoe moeilijk ze het
u maakten, voor zij hun tegenstand opgaven en hun invloed verloren,, en elk inzag, dat ze bedriegers waren!
Maar ge zijt niet moedeloos geworden, hoe moede ze
u ook maakten, en zijt niet in de verleiding gekomen, den
tegenstand maar op te gaven, hoe afmattend het verzet was.
Voor de eere van Mijn Naam en de zuiverheid van Mijn
Woord stondt ge pal, en hadt ge alle moeite over.
4
Uitwendig is bij U alles in orde.
Maar 1k heb tegen u, dat het innerlijke niet aan het
uiterlijke beantwoordt. Uw werken en ijver voor Mijn zaak
doen denken, dat ge vol liefde zijt voor Mij. Maar ge hebt
uw eerste liefde laten varen!
Daar is niet meer die innigheid en die toewijding aan Mij,
daar is niet meer die vurigheid in uw liefde tot Mij, als
toen gij uzelf voor het eerst aan Mij als uw Heer en Heiland
hadt overgegeven. Die bruidsliefde uit den tijd der minne
bezielt u niet meer. Er is verkoeling gekomen in uw verhouding tot Mij. En al uw ijver en inspanning wegen daar
niet tegen op, kunnen dat niet compenseeren en goed
maken.
5 Denk dan terug aan dat lieflijke verleden, en bedenk
van welk een hoogte ge sedert zijt afgevallen. Deer berouwvol terug tot uw vroegere gezindheid voor Mij. Laat
de innige liefde van toen weer de drijfkracht zijn van al
uw handelingen, zooals uw eerste werken na uw bekeering
daar getuigenis van gaven.
Blijft dit uit, dan gaat met uw eerste liefde uw gemeente zelf verloren! Want dan zult ge onherroepelijk
verder inzinken. En dan zal 1k ten slotte tot u komen, en
uw kandelaar verwijderen van zijn plaats. Dan zult ge niet
meer een schijnend licht in 't midden van Efeze zijn; dan
zal Mijn Woord onder u niet meer gepredikt worden, en
Mijn Geest u niet meer verlichten, en houdt ge als Mijn
gemeente op te bestaan, — zoo ge u ten minste niet bekeert! —
6 Maar 1k acht, dat ge naar Mijn vermaning zult hooren.
Want er zijn hoopvolle teekenen, die beterschap doen verwachten. De verkoeling in uw liefde tot Mij komt geluk24
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kig niet hieruit voort, dat ge de wereld hebt liefgekregen.
Immers, ge haat en bestrijdt het werken en streven der
Nicolaieten, welke Ik ook haat, daar zij een compromis
zoeken te sluiten tusschen Mijn dienst, en den dienst der
wereld. 1)
7 Wie hooren kan 2 ), moet luisteren naar en gehoorzamen
aan datgene, wat de Heilige Geest niet alleen maar tot de
kerk van Efeze, maar tot al de gemeenten zegt. Hij wil de
voltooiing en volmaking van u, en van alien. Hij inspireert
en leidt Mijn knecht Johannes bij het opteekenen van deze
vermaning, zoodat het Mijn profetisch Woord is, dat gij hebt
te gehoorzamen.
Wie overwint, en zich niet laat verlokken door de genietingen der wereld, maar tot het einde toe volhardt in den
strijd tegen alle verleiding, hem zal Ik geven te genieten
wat voor eeuwig uitgesloten scheen. Het oude paradijs werd
door de zonde voor den mensch gesioten, maar een nieuw
Eden zal door Mij zich voor hem openen! Wie het schijnleven
der wereld veracht, die zal het ware leven in zijn volheid
ontvangen. Want Ik zal hem geven te eten van den boom
des levens, die in het paradijs Gods is. Wat de boom des
levens in het eerste paradijs symbolisch beloofde aan wie
volhardde in de gehoorzaamheid: de voile zalige gemeenschap met God in het eeuwige leven, wordt onverliesbaar
zijn deel in het oord der zalige vrede, dat God bereid heeft
heeft dien, die Hem liefhebben!
DE BRIEF AAN SMYRNA.
DE IRONING KOMT! HOUDT MOEDIG STAND!
8 En schrijf aan den voorganger der gemeente te Smyrna:
Dit zegt de Eerste en de Laatste, Hij, Die er was, voor
iemand anders, Die er nog zijn zal, als alien, die u met
geweld en list bestrijden, zijn vergaan: (zij hebben niet het
1) Aan Wien de Nicoldieten bun naam ontleenen, is niet duidelijk, maar uit
de brieven aan Pergamus en Thyatire blijkt, dat zij den dienst des Heeren
in overeenstemming zochten te brengen met den dienst der wereld.
2) Eigenlijk staat er: wie een oor heeft. De bedoeling daarvan is: wie een
gehoororgaan bezit, wie luisteren kan.
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laatste woord, al hebben zij een groot woord. Zij hebben

groote macht, maar kunnen u niet werkelijk iets ontnemen,
wat ge niet terug ontvangt, al was het zelfs het leven. Ja, ze
kunnen u zelfs ter dood brengen, maar de dood zal niet
het einde zijn. 1k stierf, maar werd weder levend! Ik leef,
en gij zult leven, wat er ook gebeurt!)
9 Ik ben volkomen op de hoogte met alles, wat ge hebt
doorgemaakt. Ik weet uw verdrukking, die ge om uw geloof
in Mij moet verdragen. Ik weet, hoe men u uitsluit, en uitstoot, omdat ge christenen zijt, en ken uw armoe, die daarvan 't gevolg is.
Doch ge zijt rijk! Rijker, dan de wereld u ooit maken
kan. Ge bezit een rijkdom, die ver uitgaat boven goud en
zilver en wat meer den mensch der wereld bekoort. Rijk
in Gods lief de voor 't heden, rijk in de erfenis, die voor
u weggelegd is in de toekomst, alles is uwe, want gij zijt
van Christus.
1k weet, hoe ge lijdt onder den 'aster en de verdachtmaking van hen, die er prat op gaan, dat ze Joden zijn —
godlovers beteekent dat! — Maar ze zijn het niet! Integendeel, ze zijn een synagoge des Satans, een vergadering,
die met Gods tegenstander samenspant in 't beramen van
lagen en listen om den ondergang van Mijn yolk te zoeken,
en de heidenen ophitst tegen Mijn gemeente l ). Ge zult
10 nog allerlei benauwing moeten doorstaan. Maar vrees niet
voor 't geen ge lijden zult.
Zie, de duivel, Mijn tegenstander en dus uw doodsvijand, zal eenigen van u in de gevangenis werpen. Want
hij is het, die de heidensche Overheid, opgestookt door de
u vijandige Joden, als zijn werktuig gebruikt. 't Is zijn doel,
dat gij door die verdrukking in de verzoeking komt om
Mij te verloochenen. Maar ge ziet nu, dat ik al zijn plan1 ) Den Joden te Smyrna werden door de Romeinsche Overheid allerlei voorrechten geschonken. Hun synagogale samenleving stond onder keizerlijke bescherming. Van krijgsdienst waren ze vrijgesteld, en zoo meer. De Joden be-

antwoordden deze bevoorrechting met een trouwe inachtneming van de eerbewijzen, waarop de Romeinsche keizers zoo gesteld waren. Het is zoo te verstaan, hoe zwaar de kleine schaar van Christenen, die antithetisch tegen den
Romeinschen staat over stond, het te verantwoorden kreeg, toen de felle haat
der Joden de aandacht van de overheid op hen richtte.
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nen ken. En dat niet alleen! Hij ligt in zijn woeden tegen
u geheel aan banden. De tijd, dat hij u verzoeken mag,
wordt hem precies toegemeten. Slechts „tien dagen" 1 ) is
hem toegelaten, u op de proef te stellen. Lang genoeg, om
uit te laten komen, dat gij Mij trouw zijt. Maar ge zult niet
beproefd worden boven vermogen.
Blijf Mij trouw, al moet het u het leven kosten. Bewijs
uw trouw, door uw leven voor Mij veil te hebben, en Ik
zal u het eeuwige leven geven als overwinningskrans2).
11 Wie hooren kan, moet hooren naar en gehoorzamen
aan wat de Geest door den dienst van Johannes hier niet
alleen aan de gemeente van Smyrna, maar tot alle gemcenten zegt. Wie overwint, door volhardend voor Mij te
strijden tot het einde toe, zal misschien zijn leven in dien
strijd verliezen. Maar hij zal in 't geheel niet beschadigd
worden door den tweeden dood. Den eeuwigen dood, waarin Mijn vijanden voor altijd Ondergaan, als 1k ten oordeel
kom, zullen Mijn vrienden ontgaan.

DE BRIEF AAN PERGAMUS.
DE KONING KOMT! BEWAART U ZELF VAN DE AFGODEN!
12

En schrijf aan den voorganger der gemeente te Pergamus:
Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherpe zwaard
Zijns Woords heeft, — (met dat Woord des gerichts, dat
doet komen, waarmee het dreigt, zal Hij uit Zijn gemeente
uitroeien alle zondaars, die zich niet bekeeren!) —:

1) „Tien dagen" is bier een symbolisch getal. Tien is 't getal der volheid:
de verdrukking is dus lang genoeg, om hun standvastigheid en het onwankelbare werk des Heeren in hen te laten uitkomen. Maar ze zal van korten duur
zijn. Immers wordt de gansche tijd der verdrukking van Christus' kerk op
aarde aangeduid met 42 maanden (Op. 13 : 5).
2) Het is mogelijk, dat Polycarpus, waarvan wij weten, dat hij in 69 na chr.
den doop heeft ontvangen, reeds bisschop van Smyrna was op het tijdstip, dat
de brief des Heeren door Johannes aan de gemeente werd gericht. Dan krijgt
deze vermaning een diepe en tegelijk profetische beteekenis, daar Polycarpus
omstreeks 155 n. Chr. in hoogen ouderdom te Smyrna den marteldood is gestorveri.
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13 1k weet, waar gij woont. Ik ben er volkomen van op de
hoogte, op welk een gevaarlijken post gij staat, en in welk
een moeilijke positie gij verkeert, en hoe gij u gedragen hebt.
Gij woont, waar de troon des Satans is. Hij heeft ten
uwent zijn residentie. Hij oefent bij u zijn onbelemmerde
heerschappij uit. Door veelvoudige afgoderij, die gelegenheid geeft tot veelvuldige ongebondenheid, houdt hij het
yolk bij u onder zijn macht. Gijzelf verkeert voortdurend in
de vreeselijkste verleiding, De antithese tegen Mijn dienst
is in zulk een milieu op 't allerhevigst.
Uw opkomen voor Mijn Naam en eer en gebod wordt
door den Booze bitter bestreden. Hij blaast de weerzin
tegen 't nieuwe leven, dat gij leidt, aan tot hevigen haat.
Maar ondanks dit alles houdt gij Mijn Naam vast.
Ge belijdt Mij in woord en wandel, zooals Ik Mijzelf
aan u heb geopenbaard.
Ge hebt uw geloof niet verloochend, ook al werdt gij
daarom met den dood bedreigd in de dagen, toen Mijn
getrouwe getuige Antipas gedood is daar bij u, waar de
satan woont en kennelijk zijn heerschappij uitoefent.
14 Ik heb dus veel te loven. Ik ben verblijd over uw trouw
en volharding tegenover de verleiding en bestrijding van.
buiten. 1k heb echter ook enkele dingen op u aan te merken: Ge zijt toegeeflijk tegenover een verlokking van binnen. Ge laat zonder ernstig verzet in uw midden geworden
zulken, die de leer van Bileam navolgen. Ge weet, hoe die
valsche profeet aan Balak, den koning der Moabieten den
goddeloozen raad gaf, voor de kinderen Israels een val op
te stellen. Hoe hij dien koning instak, hen uit te noodigen
aan een afgodische offermaaltijd, en ze dan door de Moabietische vrouwen te laten verleiden tot hoererij.
15 Zoo hebt gij daar bij u in de gemeente sommigen, die
de goddelooze leer der Nicolaieten aanhangen, en voor u
een even groot gevaar zijn als Bileam voor de Israelieten!
Zij volgen dezelfde methode van dien valschen profeet.
Ze trachten u op listige wijze van Mij of te voeren. Ze
beredeneeren, dat de antithese tegen de afgodische wereld
om u heen niet zoo absoluut behoeft te zijn. Men kan
zich, zoo zeggen ze, toch niet aan alle gemeenschap met
haar doen en laten onttrekken! Men moet wat geven en
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nemen om in de wereld te kunnen leven. Men hoeft toch
de tegenstelling niet zoo op de spits te drijven! Ge kunt
zeer goed een christen in 't verborgen zijn, maar behoeft
nog daarom niet tot een openlijke breuk met de wereld
te komen. Ge behoeft u niet te onthouden van de heidensche feestmaaltijden, als ge maar niet in hun afgoden gelOOft. Zoo weten ze alles te beredeneeren.
Sommigen hebben de verzoening tusschen kerk en
wereld al zoover doorgedreven, dat ze zelfs het huwen
met heidensche vrouwen en een leven in ontucht weten
goed te praten. Zoo dreigen zij ti tot een valstrik te worden.
En dat wordt door u geweten en toegelaten! En ge stelt u
niet krachtig tegen hen te weer.
16 Kom tot bezinning, en zie het gevaar! Bekeer u van
uw verdraagzaamheid tegenover deze goddelooze menschen,
en breek radicaal met hen! Wijs elk vergelijk met de
wereld af! Zoo niet, dan zal Ik zelf doen, wat gij nalaat.
Dan zal Ik snel tot u komen, en strijden tegen lien, die u
verleiden, en degenen, die hen het oor leenen, met het
zwaard, dat uit Mijn mond uitgaat. Mijn richtend woord zal
hen verdelgen!
17 Wie hooren kan, hoore, wat de Geest niet alleen tot
de kerk van Pergamus maar tot al de gemeenten zegt!
Voor wie volhardend zich verzet tegen alle verleiding tot
afgodendienst en verwereldlijking en overwint, heb ik een
rijke belofte.
Wie niet heeft willen aanzitten aan het feestmaal der
wereld, zal Ik geven te eten van het manna, dat verborgen is.
Eens heb Ik Israel het tijdelijk leven onderhouden door
Mijn wonderbrood. Zoo zal ik den overwinnaar eeuwig
zalig leven schenken en onderhouden op wonderheerlijke
wijze. Een genot, door 't natuurlijk hart niet gezocht, voor
't natuurlijk verstand verborgen, maar onvergankelijk leven
en vreugde schenkend aan alien die Mij liefhebben. Maar
1k beloof den overwinnaar niet alleen levensvoeding en
levensvoldoening, lk openbaar hem ook zijn levensgeheim.
Hier telt men u niet, en vraagt ge u wellicht af, wat uw
plaats is in en beteekenis voor Mijn Koninkrijk. Maar
dan zal Ik u een witten steen geven, welks smettelooze
kleur spreekt van de reine hemelsche wereld, vanwaar hij
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afkomstig is en waarin gij een plaats ontvangt. En daarop
is onvergankelijk ingegrift uw nieuwe naam, die aangeeft
welke de bijzondere plaats is, welke gij, door Mijn bloed
verlost, en door Mijn Geest vernieuwd, zult bekleeden in.
Mijn eeuwig Koninkrijk. Ik zal ieder bekend maken zijn geheel aparte wezen en roeping en positie in die herboren
wereld, die niemand kent, dan wie hem ontvangt, — want
dat is een lieflijk geheim tusschen Mij en Mijn getrouwert
dienaar! Ieder van hen een bijzondere gedachte Gods vertolkend in de verheerlijkte schepping! leder zijn bijzondere
taak in Mijn eeuwig koninkrijk! Niemand in de massa opgaande, maar elk een bijzondere plaats in het hart van uw
Koning! 1)
DE BRIEF AAN THYATIRA.
DE KONING KOMT! WACHT U VOOR DE VERLEIDING DES
VLEESCHES!
18 En schrijf aan den voorganger der gemeente te Thyatira: Wat hier volgt, zegt de Zoon van God, de hoogste
Koning, vol van macht en majesteit (wee, wie Hem durft
wederstaan, en onheilig is in zijn wandel! Voor Zijn vlammenoogen is niets verborgen, en met Zijn voeten als van
gloeiend koper vertreedt Hij al wat onrein is!)
19 Ik weet uw werlsen en ben volkomen op de hoogte met
uw levensopenbaring. Ik ken uw liefde tot Mij, die wortelt
in uw geloofstrouw en u drijft tot wonderen van harmhartigheid; die ge bewijst aan ellendigen en hulpbehoeven1 ) Er zijn velerlei verklaringen gegeven van den witten keursteen. Men heeft
wel gedacht aan de Oostersche gewoonte bij de rechtspraak, waarbij 't vonnis
werd uitgesproken door bij veroordeeling den gedaagde een zwarten, bij vrijspraak hem een witten Steen te geven. (Vandaar de vertaling „keursteen" in de
St. Vertaling). Anderen denken aan een steen, die den overwinnaar in de
olympische spelen werd meegegeven als bewijs, dat hij den prijs had behaald.
Dit is alles echter te ver gezocht. Het hier in aanmerking komende moment is,
dat die uitgereikte Steen een mededeeling inhoudt voor wie hem ontvangt.
In de Grieksche wereld der oudheid placht men allerlei boodschappen op
kleine steenen of scherven te schrijven of daarin te griffen. De Steen wijst dan
op 't onvergankelijke van 't daarop geschrevene, de witte kleur wijst op de
heerlijkheid van de wereld waaruit zij afkomstig is.
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den. Ik weet ook wel van uw volharding in 't geloof onder
de aanvechtingen van uw u vijandige omgeving. Ja, uw
geloofsleven openbaart zich zelfs rijker dan vroeger. De
werken in Mijn dienst uit den laatste tijd zijn bij u overvloediger dan uit den eersten tijd van uw bekeering.
20 Doch Ik heb ook wat tegen u. Een zeer ernstig bezwaar. Gij laat, zonder u tegen haar te verzetten, maar begaan die goddelooze vrouw, die onder u optreedt als een
tweede Izebel. Ge weet hoe die vreeselijke vrouw van
Israels koning Achab Mijn yolk tot afgoderij en hoererij
verleidde. Nu, deze vrouw noem ik ook Izebel, want op haar
beurt verleidt zij Mijn dienaren tot deelnemen aan af.
godische offerfeesten en al de schandelijkheden, waarmee
die gepaard gaan. Hoe listig wist ze zich invloed te verschaffen! Terwiji ze voorgeeft door Mij geroepen te zijn tot
profetes, en openbaringen te hebben ontvangen! Met Mijn
Naam tracht zij haar duivelsche praktijken te dekken, en
verlokt Mijn yolk onder vrome schijn tot de grofste ontucht.
21 Ik heb haar nog tijd gegeven om zich te bekeeren,
maar zij verzet zich hardnekkig tegen Mijn waarschuwingen,
en wil zich niet bekeeren van haar hoererij.
22 Maar nu komt er een eind aan Mijn geduld. Let op
mijn oordeelen, die haar treffen zullen! Zie, nu werp Ik
haar te bed; haar schandebed maak Ik haar tot een ziekbed.
Eveneens zal Ik bange bezoeking doen over hen, die met
haar overspel bedrijven, als zij zich niet bekeeren en met
haar zondige praktijken breken.
23 Als teeken, dat 1k het ben, die deze oordeelen over haar
breng, zal Ik haar kinderen ombrengen. Ze zullen haar op
treffende wijze door den dood ontrukt worden. Zoo, dat
alle gemeenten daarvan onder den indruk zullen komen,
en zien en erkennen, dat Ik nieren en harten onderzoek.
Dat Mij de verborgene roerselen der ziel niet ontgaan, en
Ik daarnaar oordeel, ook al worden ze gedekt door vromen
schijn. Ik vergeld een iegelijk naar zijn werken, daar Ik,
die de innerlijke bron der werken door en door ken, ook de
waarde daarvan doorzie.
24 Tot u echter, de overigen in Thyatira, die zich met die
goddelooze vrouw niet hebben ingelaten, en niets van haar
leer wilden weten, en die de „diepten des Satans" niet leer31
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den kennen, heb 1k ook een boodschap 1 ). U zeg Ik: Ik
25 leg u geen nieuwen last op, behalve dit eene: houdt Mijn
Evangelie, dat Ik u gegeven heb, vast, en leeft daarnaar, en
blijft daaraan trouw tot het einde, totdat Ik kom. De goddeloozen smalen wel, dat Mijn juk zwaar is, en Mijn dienst
een aaneenschakeling van zware lasten. Maar Ik vraag niets
anders van u, dan dat ge de zonde zult haten en vlieden,
die u naar 't verderf sleept, en dat ge Mij zult lief hebben
en dienen.
26 Ik vraag van u niets anders, dan wat Ik mijn yolk
zelf vOOrgeleefd heb, toen Ik nog op aarde was. En die
overwint, en in Mijn voetstappen wandelt, en tot het einde
Mijn werken onderhoudt, zeg Ik dit: Nu moet gij een fellen
strijd voeren tegen het heidendom, dat u wil overheerschen,
maar als Ik kom, zal Ik hem macht geven over de heidenen.
Hij zal ze hoeden met een ijzeren roede. Hij zal deelen in.
Mijn koninklijke heerschappij en macht over de goddeloozen, zooals Ik die van Mijn Vader ontvangen heb. Die
Mijn yolk getyranniseerd hebben, zullen als aarden vaatwerk verbrijzeld worden.
En Ik zal hem de morgenster geven. De macht van
bestrijding en benauwing is dan voorbij en de dag der
glorierijke overwinning aangebroken.
Die hooren kan, hoore naar en gehoorzame aan wat
de Geest niet alleen maar tot de kerk van Thyatira, maar
tot al de gemeenten zegt!
DE BRIEF AAN SARDES.
DE KONING KOMT! — ONTWAAKT, GIJ, DIE SLAAPT, EN
STAAT OP UIT DE DOODEN!
3 : 1 En schrijf aan den voorganger der gemeente te Sardes:
Dit zegt Hij, die de zeven Geesten heeft en de veelvuldige
werkingen en gaven des Heiligen Geestes verleent. Zoodat
1 ) De goddeloozen in Thyatira, waarover in 't voorgaande werd gesproken,
schenen hun schandelijke praktijken te verdedigen door te beweren, dat men
de macht van Satan moest overwinnen, door hem in zijn eigen diepten op te
zoeken. D.w.z. men moest zich aan de grofste ongerechtigheden overgeven, oni
zoo te toonen, dat men de zonde en den duivel niet vreesde, maar boven de
zonde stond, en zoo de zonde meester worden.
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een gemeente, die in een dooden toestand verkeert, dit niet
aan Mij, maar aan zichzelf heeft te wijten. Doch ook bij
bekeering kan ze van Mij de kracht ontvangen, die haar
weer kan opwekken tot nieuw leven. Ik houd immers
in Mijn hand de zeven sterren, mijn voorgangers, die van
Mij alle licht en wijsheid ontvangen tot hun ambt, maar
ook Mij hebben te dienen. Ik wandel ook te midden der
kandelaren, Mijn gemeenten, die Ik verzorg, maar daardoor
merk Ik het ook aanstonds, als er inzinking en verflauwing
is en Mijn kerk niet meer is een schijnend licht: Ik weet
uw werken. Ik ken uw levensopenbaring. Maar daarin weet
Ik niets goeds. Ja, ge hebt wel den nadm, dat ge leeft.
Maar ge zijt dood! De roep, die over u onder de menschen
uitgaat, beantwoordt niet aan het wezen. Men noemt u
een bloeiende kerk, men prijst uw goede werken, men
denkt daarom, dat het de liefde tot Mij is, die u dringt.
Maar die uitwendige schijn bedekt voor Mij uw innerlijke
toestand niet. Het lijkt alles zoo schoon in uw levensopenbaring; er ontbreekt maar een ding: het leven! Ge
heet christenen, maar 't is een naam-christendom. De echte
liefde tot Mij ontbreekt u, het ware leven in God mist ge.
Alles bij u is verstard en veruitwendigd.
2 Wordt wakker uit die geestelijke verdooving! Ontwaakt
uit dien schrikkelijken slaap, opdat ge niet ongemerkt overglijdt in den doodsslaap. Schudt de verdooving van u af,
opdat ge niet geheel en al sterft. Sterkt wat nog leeft, opdat
het ook niet versterve. Want Ik heb uw werken niet vol
gevonden voor God. 't Is alles ledige vormen, de inhoud
ontbreekt. Dat, wat er waarde aan geeft voor mijn God:
geloof en liefde tot Hem als drijfveer, 't zoeken van Zijn
eer als doel, dat wordt er in gemist.
3 Denkt er toch eens aan terug, hoe ge eenmaal Mijn
Evangelie hebt aangenomen! Met Welk een heilige bezieling
ge er naar geluisterd hebt, toen het u voor 't eerst werd
verkondigd! Laat die herinnering u tot droefheid stemmen,
en uw gezindheid veranderen! En bekeert u tot dien
vroegeren toestand, en bewaart wat u eenmaal is geschonken!
Maar wordt ge niet wakker en blijft de bekeering uit,
dan kom Ik u onverwachts overvallen, als een dief, en Mijn
oordeelen zullen u treffen!
Openbaring. 3
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4 Doch 1k ken enkelen met name bij u te Sardes, die hun
kleederen niet bezoedeld hebben: Ze hebben zich rein gehouden van de besmetting der wereld. Ze hebben de gemeenschap met de zonde gemeden, want Mijn gemeenschap
ging hen boven alles. Zij zullen dan ook met Mij in witte
kleederen wandelen. Gereinigd door Mijn bloed, zullen ze
eeuwig bij Mij zijn, bekleed met de hemelsche heerlijkheid;
omdat ze het waardig zijn. Uit Mijn genade hebben ze geleefd, ze hebben niets boven Mij liefgehad, het genadeloon,
dat hen wacht, zal beantwoorden aan 't leven uit genade,
dat zij hier rein hebben bewaard.
5 En wat het deel zal zijn van Mijn getrouwen in
Sardes, zal Ik ook schenken aan elk, die overwint. Strijdt
den goeden strijd des geloofs, en volhardt tot het einde
toe, en ge zult bekleed worden met de witte kleederen
van de smettelooze glorie der hemelsche heerlijkheid. En
wie het niet te doen is om een naam bij de menschen,
maar om de gunst van God, zijn naam staat opgeteekend
in den burgerlijken stand des hemels! Want hij behoort
tot het yolk des koninkrijks! En Ik zal zijn naam geenszins
uitwisschen uit dat boek des levens, waarin geschreven
staan de namen van wie het eeuwige leven deelachtig zijn.
Wie Mij beleden heeft voor de menschen, hij zal straks
als burger van Mijn hemelsch koninkrijk voor den troon
Mijns Vaders staan, en Ik zal dan zijn naam belijden voor
mijn Vader en Zijn heilige engelen. Hij schaamde zich niet
voor Mij, Ik zal Mij dan niet voor Hem schamen, maar verklaren, dat hij een der Mijnen is, waarvan Ik wil, dat zij bij
Mij zijn.
6 Wie hooren kan, hoore naar en gehoorzame aan wat
de Geest niet alleen tot de kerk van Sardes, maar tot al
de gemeenten zegt!
DE BRIEF AAN PHILADELPHIA.
DE KONING KOMT! HOUDT, WAT GIJ HEBT!
7 En schrijf aan den voorganger der gemeente te Phila.
delphia: Dit zegt Hij, Die de Heilige en Waarachtige is, de
Zone Gods, Die is, wat Hij heet, en doet, wat Hij belooft.
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Hij is de ware Zone Davids, de erfgenaam van Davids
eeuwigen troon en koninkrijk. Hij heeft daarvan den
sleutel. Over den toegang in dat koninkrijk beslist Hij alleen. Hij opent — en niemand sluit; en Hij sluit, en niemand opent!
8 1k weet uw werken! 1k ken heel uw levensopenbaring.
Men heeft u benauwd van alle zijden, en ge hebt maar geringe kracht, doch groote trouw. Want ge zijt maar een
kleine gemeente, bestaande uit onaanzienlijken en eenvoudigen, maar ge zijt een standvastige gemeente! Ge hebt
Mijn Woord bewaard, en Mijn Naam niet verloochend. Ge
hebt Mijn geboden gehouden, en zijt voor Mijn eer opgekomen. Nu zal 1k ü eeren! Ge hebt u niet door de wereld
laten meetrekken, nu zal 1k maken, dat gij de wereld zult
aantrekken. 1k geef voor u een geopende deur te Philadelphia. Ik zal u zegen geven op uw werk. 1k zal den toegang
tot de hArten der nu nog vijandige en afkeerige wereld om u
9 heen openen. Ja, zelfs van Mijn en uw ergste tegenstanders,
van vijandige „Joden", (zooals ze zichzelf met trots noemen,
maar ze zijn een Satans-synagoge, want in hun bijeenkomsten is de Booze tegenstander Gods hun voorganger).
Zie, 1k zal er hen toe brengen, dat zij zullen komen en
zich voor uw voeten nederwerpen, en erkennen, dat Ik u
liefheb. Ze zullen door Uw blijmoedig getuigen erkennen,
dat 1k leef, en gij zalig zijt, omdat ge in Mijn liefde deelt.
10 Gij hebt Mijn Woord bewaard, dat u gebiedt op Mij
te wachten, tot Ik kom, en dat zooveel volharding vraagt
temidden van verleiding en bestrijding. Daarom zal 1k 11
bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gansche
wereld komen zal, om 't geloof te beproeven van hen, die
op de aarde wonen. De andere gemeenten op de aarde gaan
in den smeltkroes, maar voor ii is dat niet meer noodig,
Uw geloof is zuiver goud.
11 Maar laat dit u niet verleiden tot zorgeloosheid! 1k
kom welhaast! Houd daarom vast wat ge hebt: uw geloof
in Mij, uw liefde tot Mij, en Mijn geboden en beloften, in
volhardende trouw, opdat niemand u uw overwinningskrans
ontneme, die voor u is weggelegd: het eeuwige leven, dat
aan de eindpaal het deel wordt van wie volhardt tot het
einde. Want voor dien zullen de verleiding en bestrijding
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niet ophouden, en 't is den vijand uwer ziel er om te doen
u, zoo 't hem mogelijk is, den prijs der overwinning nog
te doen ontgaan.
12 Wie overwint, en standvastig blijft tot het einde toe,
dien maak Ik tot een steunpilaar van 't huis Mijns Gods.
Een eervolle en beteekenisvolle plaats en taak in het
eeuwige leven zal zijn deel zijn.
Men tracht u nu de heerlijkheid te ontrooven, maar als
teeken, dat hij voor eeuwig het onvervreemdbaar zaligeigendom is van Mijn Vader, zal Ik op hem schrijven den
naam van Mijn God. Ge zijt hier een klein, veracht en
verstooten yolk — maar op den overwinnaar schrijf ik
tevens den naam van de stad mijns Gods, als teeken, dat
hij burgerrecht heeft in het nieuwe Jerusalem, dat neerdaalt uit den hemel.
Men heeft hem hier bespot en gesmaad, omdat hij Mij
beleed als Zijn Heer en Koning, — maar dan zal Ik op hem
schrijven Mijn nieuwen Naam, dien Ik als Overwinnaar
over zonde, dood en duivel draag in den hemel. Daardoor
verklaar Ik hem als 't eigendom van Mij als Koning der
Koningen en dat hij toebehoort aan de nieuwe wereld, waarover Ik heerschappij voer.
13 Wie hooren kan, die hoore naar en gehoorzame aan
wat de Geest hier niet alleen tot de Kerk van Philadelphia,
maar tot Ole gemeenten zegt.

DE BRIEF AAN LAODICEA.
DE KONING KOMT! WEG MET ALLE ZELFGENOEGZAAMHEID EN LAUWHEID!
14 En schrijf aan den voorganger van de gemeente te
Laodicea: Dit zegt Hij, die de Amen is. Zijn Woord is
waar, en komt zeker! Zijn belofte, maar ook Zijn dreiging!
Hij is immers de getrouwe en waarachtige Getuige, Die
niemand spaart, maar de waarheid zegt zonder aanzien des
persoons! Hij wordt niet bedrogen door een schitterend
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uiterlijk, maar kent het innerlijk, ja zelfs de verborgen
roerselen van het hart. Immers, Hij is Degene, die 't harte
vormt en kan doorgronden, daar Hij 't begin is der schepping Gods, van Wien alles afhankelijk is en door Wien
alles bestaat.
15 Ik weet uw werken. Ik ken heel uw levensopenbaring
door en door. Gij prijst uzelf, en acht uzelf rijk en verrijkt,
en denkt, dat ge niets van noode hebt. Maar 1k vind niets
in u te prijzen. Gij zijt niet koud, en ge zijt niet heet voor
Mij. Noch kille onverschilligheid tegenover Mij wegens onkunde, noch vurige liefde voor Mij vervult uw hart.
Och, of ge of koud Of heet waart! Waart ge koud en
nog nimmer in kennis gekomen met Mijn Evangelie, dan
was er hoop, dat Mijn liefde u roeren zou, en gij in wederliefde werd ontstoken.
Of waart ge heet, en brandet van liefde voor Mij, dan
kon Ik Mij over u verblijden.
16 Maar omdat ge lauw zijt, walgelijk lauw, en uw ellendige zelfgenoegzaamheid u onaandoenlijk maakt voor de
teederste vermaning, en u doof maakt voor 't scherpst verwijt, en gij prat gaat op uw christennaam, maar het wezen
ontbreekt en er geen spoor van liefde en ijver voor Mij in
u gloeit, zoo zal Ik u uit Mijn mond spuwen!
17 Het vreeselijke in uw toestand is uw zelfverblinding.
Het treurige is, dat ge voor uw droeven toestand heel geen
oog hebt, en u heel wat inbeeldt. Ge waant, dat ge niets
ontbeert! Ge denkt, dat ge heel wat bezit. Dat ge rijk zijt,
en verrijkt, en overvloed hebt van geestelijke gaven, en het
u aan niets ontbreekt.
Maar de werkelijkheid is heel anders. Ge beseft niet,
dat geen gemeente zoo ellendig is als gij. Dat gij de ellendige
en jammerlijke en arme en blinde en naakte bij uitnemendheid zijt. Ge mist het geestelijke goed, dat ge denkt te bezitten. Het ontgaat u, dat het u als gemeente des Heeren
letterlijk aan alles ontbreekt, wat ge behoeft. En het
treurige is, dat ge blind zijt voor uw jammerlijken toestand,
en het gevaar niet ziet, waarin ge verkeert.
18 Maar Ik kom nog in liefde tot u. 1k zeg u de waarheid, omdat Ik medelij den met u heb. Want wie is er armer
en ellendiger en beklagenswaardiger, dan die meent rijk te
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zijn en aan geen ding gebrek voelt, en er zoo treurig aan
toe is, als gij? Nu, omdat het zoo met u staat, geef Ik u
goeden raad en roep Ik u toe: Kom tot uzelf! wordt
aan uzelf ontdekt! Leer uw armoe kennen, en kom dan tot
Mij om de ware rijkdom!
Gij tracht daar in het rijke Laodicea naar het goed van
deze wereld. Het goud van Laodicea's banken maakt u
echter niet rijk, maar wordt uw verderf. Ik raad u, dat ge
van Mij koopt echt goud, dat beproefd is in het vuur, het
echte goud van het leven des Geestes, en van Mijn goedertierenheid, dat beter is dan dit tijdelijk leven en al Zijn
weelde, en dat in 't vuur des oordeels niet van u zal worden
weggenomen.
Gij pronkt met de wollen prachtgewaden, die in de
fabrieken van Laodicea worden gefabriceerd. Maar die kunnen de schande van uw naaktheid als zondaar-voor-God
niet bedekken, evenmin als de weefsels van uw eigengerechtigheid! 1k raad u, van Mij te koopen de wine kleederen des heils: Mijn gerechtigheid, die verkrijgt wie de toevlucht neemt tot Mijn verzoenend offerbloed en waarmee
gij voor God kunt verschijnen.
Gij volgt de rijken van Laodicea na, die hun schoo4held trachten te verhoogen door het oogenpoeder uit uw
apotheken, — 1k raad u, dat ge van Mij koopt oogenzalf.
Laat Mij uw geestelijke blindheid genezen, opdat ge weer
oog hebt voor de werkelijkheid.
19 Ge vindt, dat 1k hard ben? Anderen sparen u misschien, velen .onthouden u de werkelijkheid, en laten u in
uw eigenwaan naar 't verderf loopen, omdat ze u niet liefhebben. Ik bestraf en tuchtig, die 1k. liefheb. 1k kastijd u,
omdat Ik met uw lot begaan, u zoek te redden. Laat Mijn
liefde en ijver voor u bij u vurige liefde en ijver voor Mij
ontsteken, en bekeer u.
20 Stel uw bekeering niet uit, want dan zou het te laat
kunnen zijn! De tijd der genade voor u is spoedig voorbij!
Want zie, 1k kom haastiglijk om een iegelijk te vergelden,
naar Zijn werk! 1k sta reeds aan de deur, en 1k klop al bij
u aan. Bereid u voor, om Mij te ontvangen! Open uw onaandoenlijke hart en nood Mij binnen, dan zal 1k tot u inkomen, en aan den avondmaaltijd m.et u aanzitten, en gij
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met Mij! Zooals des avonds aan den huiselijken maaltijd
de huisgenooten gemeenschap met elkaar oefenen, zoo zal
Ik u Mijn zalige gemeenschap schenken.
21 Innige gemeenschap hier, deelgenootschap aan Mijn
koninklijke heerlijkheid straks. Want wie overwint en tot
't einde toe stand houdt, Ik zal hem het recht geven, met
Mij te mogen plaats nemen op Mijn troon, zooals Ik reeds
voor u overwonnen heb, en met Mijn Vader Mij gezet heb
in Zijn troon en deel in Zijn heerschappij over alle dingen.
22 Wie hooren kan, hoore naar en gehoorzame aan wat
Mijn Geest niet alleen tot de kerk van Laodicea, maar tot
Ole gemeenten zegt!

DEEL III.
DE KOMENDE KONING IN ZIJN ONWEERSTAANBARE
VOORTGANG TOT DE VOLKOMEN OVERWINNING.
DE WERELDGESCHIEDENIS NAAR HAAR WEZEN EN
DOEL, GELIJK ZE DOOR DEN KOMENDEN KONING
ZAL WORDEN VOLEINDIGD.
4 : 1 Nadat ik deze oproep aan de zeven gemeenten had vernomen, om zich gereed te houden voor 't Konings komst,
werd mij getoond, hoe de Koning komen zal. Daarna zag
ik, en zie, wat heerlijk, wat verrassend! een deur in den
Hemel geopend! En de stem met het sterke doordringende
bazuingeluid, die ik in het eerst bij de verschijning des
Heeren vernomen had, sprak weder tot Mij: Klim bierheen op, en ik zal u toonen, wat na dezen geschieden
moet!
(Want niet van de aarde af, maar van den hemel uit,
vanwaar de gebeurtenissen op aarde bestuurd en geleid
worden, zult ge, bij het licht van Gods openbaring, de geschiedenis van kerk en wereld verstaan naar haar wezen
en doel.)
2
Terstond geraakte ik in een vervoering des geestes, waardoor ik kon zien en hooren, wat 't oog anders niet in staat is
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te aanschouwen, en 't oor niet kan vernemen: de dingen der
geestelijke en hemelsche wereld waarheen ik opgetrokken
werd. En zie, het eerste waar mijn oog op viel, toen ik door
de geopende deur den hemel was binnengegaan, was een
3 troon, die geplaatst was in den hemel. En op den troon
was Iemand gezeten, Wiens gedaante ik niet beschrijven
kan. Slechts de luisterrijke lichtglans, die van Hem uitging,
zal ik trachten te vergelijken met het heerlijkste, wat de
aarde biedt: de schittering der edelsteenen, die 't minst
aan lets stoffelijks doet denken. Nu, de glans, die van Hem
uitging, geleek 't meest op de kristallijnen schittering van
den jaspissteen, en was vermengd met het vurige fonkelen
van den sardius, terwij1 een regenboog zich spande om den
troon, waarin het groen van den smaragd overheerschte.
Daaruit begreep ik, dat die heerlijkheid het teeken was
der tegenwoordigheid van God, den Heilige en Rechtvaardige, Die in Zijn Koninklijke majesteit zich gezet heeft op
Zijn troon, om Zijn raad in de geschiedenis te volvoeren.
Wien geen mensch zien kan en leven, en een verterend vuur
voor wie Hem durft weerstreven. Maar de regenboog om
den troon herinnerde mij aan Gods verbond, waarbij Hij
heeft beloofd, dat de loop der wereldgeschiedenis in zegen
en gerichtsoefening geheel zal worden beheerscht door Zijn
verlossende genade, waardoor Hij Zijn kerk behoudt.
4 Dat bleek mij al dadelijk hieruit, dat ik rondom den
troon vier en twintig andere tronen zag, en op die tronen
vier en twintig oudsten, gehuld in witte kleederen, met
gouden kronen op het hoof d. Daar zaten zij reeds, de vertegenwoordigers van de eene algemeene christelijke kerk
van alle tijden, als profetie, dat de kerk van Christus volkomen zal overwinnen. In het twee maal twaalf 1 ) herinneren zij aan oud en nieuw verbond, wel verschillend in
bedeeling, maar een in verzoening en verheerlijking. Gereinigd door het bloed van Christus, dat hun den toegang
tot Gods troon opende (waarvan hun blinkend wit gewaad
getuigt) hebben zij de overwinning behaald over duivel en
1 ) Twaalf is 't getal der volheid, en vooral duidt het door zijn samenstelling
(drie, het getal van het goddelijke, maal vier, het getal van het creatuurlijke)
de verlossing en verheerlijking der schepping aan, die weer leeft tot Gods eer.
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wereld. Daarvan spreken de gouden kronen op hun hoofden,
die ook tevens blijken zijn van de macht en heerschappij,
welke zij met Christus mogen deelen.
5 En van den troon gingen bliksemstralen uit, en
dreunende donderslagen, die aankondigden, hoe God in de
wereldgeschiedenis het wereldgericht uitvoeren zal.
En voor den troon brandden zeven vurige lampen,
Beeld van den Heiligen Geest in zijn zevenvoudige volheid,
door Wien de HEERE alle dingen tot hun voltooiing
brengt. Hij zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Hij drijft de goddeloozen er
toe, om hun vijandschap tegen God en Zijn heiligen Gezalfde beslist uit te spreken, zoodat de wereld rijpt voor het
oordeel. Maar aan de gemeente des Heeren is Hij geschonken in zijn zegenrijke verlichtende werking, om 't begonnen verlossingswerk tot de volmaakte heerlijkheid te
brengen.
6 En voor den troon was iets als een glazen zee, gelijkend
op gesmolten vloeibaar kristal. Beeld van Gods raad, die
zich in de geschiedenis gaat uitwerken, voor ons vanaf de
aarde en vanuit den loop der historic gezien vaak duister
en onbegrijpelijk, en geheimzinnig als de zee, maar van Gods
troon uit als een geheel aanschouwd, klaar als kristal en
transparant in haar heiligheid en rechtvaardigheid 1).
7 De verloste gemeente werd mij in haar vier en twintig
oudsten getoond: welk een heerlijke verandering zal die verbossing in de schepping te weeg brengen! Want ook zag ik
de verloste schepping, die in de verlossing der menschheid
deelen zal, in haar volheid geteekend door een viertal
levende hemelwezens, in hun symbolische gestalten de vertegenwoordigers van al wat leeft. Het eerste wezen geleek
op een leeuw, het tweede op een rund, het derde had het
uiterlijk van een mensch, en het vierde geleek op een
vliegenden arend. In hun viertal waren ze symbolen van
1 ) Vgl. Openb. 15 : 2, waar de verlosten aan de glazen zee het lied van
Mozes en van het Lam zingen, en waar dus kennelijk geduid wordt op de
Roode zee, aan welks oever de Israelieten de overwinning hebben bezongen,
die de HEERE hen gaf op den Farao der verdrukking. Toen ze voor de zee
stonden, leek Gods weg zoo donker en onbegrijpelijk, maar toen ze er Achter
stonden, was 't als een glazen zee, waarin ze zagen, dat God wonderlijk van
raad en groot van daad was.
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heel de aarde, gelijk ze zich naar de vier windstreken uitstrekt, en met bun vier gestalten vertegenwoordigers van
heel de schepselenwereld: van de wilde dieren, de huisdieren, de menschenwereld en de vogelenwereld. En dat die
alle door zulke kracht- en levensvolle wezens vertegenwoordigd waren, toont, dat in de herboren schepping niet meer
het gansche schepsel zucht, maar nu haar uitdrukking vindt
in de koninklijke majesteit van den leeuw, de ongebroken
kracht van den stier, de alles beheerschende geestkracht van
den mensch en het hoog-opstrevend vermogen van den adelaar. In 't midden van elk der vier zijden van den troon
stond er een, met hun vieren zoo den troon insluitende,
waarin uitkwam, dat de schepselen-wereld op 't gezegend
aardrijk in haar geheel God weer zal dienen. En de HEERE
is de God der gansche aarde, Wiens heerschappij tot „de
einden der aarde", naar alle vier windstreken zich uitstrekt,
en Die van alle schepselen gediend wil worden.
Hoe ze hiertoe bekwaam zullen zijn, bleek uit het feit,
dat de levende wezens bezaaid waren met oogen, voor en
achter, en dat ieder van hen zes vleugelen had, rondom en
van binnen 1 ) ook met oogen bezet. Gelijk in 't oog van den
mensch zich zijn geest weerspiegelt, zoo zal al het schepsel,
dat nu vaak onderworpen is aan de ijdellieid en de zonde,
weer geheel in dienst komen van het geestelijke tot verheerlijking Gods.
8 En hoe ze hiertoe bereid zijn, bleek uit de zes vleugelen, die elk bezat, waarmee ze zoo snel mogelijk in alle
richtingen de bevelen des Heeren kunnen uitvoeren. De
oogen op die vleugelen wezen er op, hoe ze daarbij door
geestkracht en verstand worden geleid 2).
Geen wanklank verstoort meer het lied der schepping,
geen schepsel leeft meer zichzelf. Want zonder verpoozing
riepen zij dag en nacht Gods lof uit, zeggende: „Heilig
heilig, heilig is God, de Heere, de Albeheerscher, Die is en
Die was en Die komende is! Hij handhaaft zichzelf volkomen in 't rijk der natuur en 't rijk der genade, in heden
1) Dm.z. over hun lichaam, onder de vleugels.
2) „De stoffelijke schepping is geheel spiegel der geestelijke dingen geworden. De tegenstelling tusschen geest en stof, door de zonde een tegenstelling
geworden, is in een hoogere eenheid opgelost," De Moor.
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en verleden en toekomst!" Zoo is de levensarbeid van die,
de vernieuwde schepping vertegenwoordigende, wezens een
doorloopende belijdenis, een voortdurend vertellen met
blijden mond van Gods eer en heerlijkheid, en een prijzen
van zijn beleid. Een profetie van het feit, dat eenmaal de
van zonde gereinigde en vernieuwde schepping de verloste
gemeente voortdurend zal opwekken Gods lof te verkondigen. Immers, die schepping zal op alle punten en ten
alien tijde een levende sprake zijn van Gods almachtige
opperhoogheid en wijs beleid, van Zijn eeuwige trouw, en
Zijn heilig, van alle zonde en onrechtvaardigheid absoluut
rein bestuur, waar alle vloek is weggenomen en alle raadsel
opgelost.
9 Terwiji zoo de verheerlijkte schepping in haar rusteloozen arbeid als werk den Schepper looft, blijkt, dat de
mensch zijn roeping weer verstaat, om daaraan stem en toon
te geven. De verloste gemeente zal in haar profetisch ambt
opmerken de heerlijkheid Gods in al het geschapene en
Hem daarvoor de lof en de eer toebrengen. Want wanneer
die wezens zullen brengen lof en eer en dankzegging aan
Hem, Die op den troon zit, en Die leeft tot in alle eeuwigheid, zullen de vier en twintig oudsten, de vertegenwoordigers der verloste kerk in den hemel, nederzinken voor
Hem, Die zich op den troon gezet heeft, om alle dingen tot
10 de volkomen verlossing en verheerlijking te brengen. En zij
zullen Hem aanbidden, Die leeft tot in alle eeuwigheid,
den God van verleden en heden en toekomst, Die in alle
tijden dezelfde blijft, den Getrouwe aan Zijn verbond en
beloften, terwijl alles hier wisselt en wankelt en verandert.
En zij zullen hun kronen neerwerpen voor den troon. Want
de verloste kerk daarboven zoekt haar eigen eer niet meer,
maar is zich gedurig bewust, dat zij al wat zij is en heeft,
te danken heeft aan Gods wonderlijke genade en zondaarsliefde. Dat zeggen zij ook uit in hun aanbidding: waardig
alleen zijt Gij, onze Heer en God, Die recht hebt op al onzen
lof en al onze kracht en al onze fief de, om te ontvangen
de heerlijkheid en de eer en de erkenning, dat door Uw
kracht alle dingen zoo schoon zijn geworden. Want Gij hebt
alle dingen geschapen. Door Uw wil waren ze en werden
uit niets tot aanzijn geroepen. U komt van alle schepsel
43

Openbaring 5 : 1—
ook alle lof toe. Alles heeft zijn grond alleen in Uw wil en
welbehagen, en daarom zal niets U kunnen wederstaan, maar
alles U moeten prijzen!

DE KOMENDE KONING ALS UITVOERDER VAN GODS
RAADSBESLUITEN AANGEWEZEN.
5 : 1 Nu zag ik in de rechterhand van Hem, Die op den
troon zat, en het beloop en beleid der wereldgeschiedenis
bepaalt, een boekrol. Beeid van Gods raadsbesluiten met
betrekking tot wat nog geschieden moest tot de voleinding
aller dingen, gelijk ze Gode van eeuwigheid bekend, en door
Hem vastgesteld zijn. Dat dit ontzaglijk veel omvat, bleek
hieruit, dat de rol beschreven was niet alleen van binnen,
maar ook aan de buitenzijde. Maar wat er in opgeteekend
stond, was met zeven zegelen toegesloten. Zoodat de rol er
uitzag als een testament, waarvan niemand kennis nemen
kon, en dat ook niet kon worden uitgevoerd, zonder dat
iemand, die daartoe de bevoegdheid had, de zegels eerst
verbrak 1).
2 Toen zag ik een geweldigen engel, die met een krachtige stem, welke overal kon gehoord worden, riep : wie is gerechtigd om het boek te openen en zijn zegelen te verbreken?
Doch er was niemand van de menschen, die zich aan3
meldde. Er bleek niemand van de schepselen bevoegd om
1 ) Oudtijds moest een testament worden opgemaakt in tegenwoordigheid van
zeven getuigen, die elk met hun zegel het testament moesten verzegelen. Bij de
opening moesten alle getuigen tegenwoordig zijn, daar zij slechts de bevoegdheid
hadden, om de zegelen te verbreken.
Vandaar, dat straks de engel vraagt: wie is waardig, d.w.z. wie is bevoegd, om
het boek te nemen en de zeven zegels daarvan te verbreken? Anders kan wat
het bevat niet in vervulling gaan. (Vgl.T. Zahn, Die Offenbarung des Joh.
p. 341 v.v.; W. Hadorn, Die Offenb. des Joh. p. 75.)
44

het boek te openen, en kennis te nemen van wat er in geschreven stond. Dit zwijgen deed welsprekender dan eenig
woord uitkomen de absolute onbekwaamheid en onwaardigheid der menschen, om ook maar eenigszins aan de verlossing, of de voltooiing daarvan mede te werken.
Maar zoo bleek mij ook des te heerlijker de volkomen
algenoegzaamheid, macht en bevoegdheid van Christus als
den van God gezalfden Verlosser.
4 Want ik weende zeer, toen ik zag, dat niemand waardig
werd bevonden om het boek te openen of daarin te zien.
Werd dat boek niet geopend, en zouden zijn zegels niet verbroken worden, dan kon de aangevangen verlossing niet
tot haar voltooiing komen, dan zou Gods heerlijkheid omsluierd blijven, dan bleven zonde en dood en duivel heerschen. Als 's Heeren werk niet tot voltooiing kwam, zou
Satan toch uiteindelijk triumfeeren!
5 Maar een van de oudsten, die met de triumfeerende kerk
in den hemel de alomvattende Middelaars-heerlijkheid van
Christus aanschouwen en genieten, en dus als aangewezen
was, om mij te troosten, sprak tot mij: „Houd op met weenen!
Er is geen reden tot droefheid, maar stof tot blijde verwondering. Zie! Overwonnen heeft immers de Leeuw uit den
stam van Juda, om te heerschen tot de vol-einding toe! Door
't woord des Heeren is Hij, de Machtige Jacobs reeds aangewezen naar stam en afkomst, 't is Hij, die Zijn afkomst herleidt tot David, den koning, wien is toegezegd, dat zijn zaad
eeuwig zal zijn en zijn troon heerlijk zal pralen. Doch Hij
is niet alleen Zoon, maar ook de Heer van David, de wortel
van dat door God gezegend koningsgeslacht, waaraan Hij
eeuwigen luister en glorie zal geven. Daarop loopt heel
de historie van het oude verbond uit. Immers, juist daartoe
heeft Hij gestreden en overwonnen, om de bevoegdheid te
verkrijgen om het boek van Gods raadsbesluiten te openen,
en zijn zeven regelen open te breken. Het bestaan van heel
de wereld, en de voleindiging der geschiedenis tot de voile
heerlijkheid berust juist op Zijn overwinning over zonde,
dood en Satan. Van Gods raadsbesluit is Hij de van God
aangewezen Middelaar en middelpunt. Door Hem alleen
kan deze heilsraad gerealiseerd worden, omdat deze heilsraad onlosmakelijk verbonden is aan Zijn verlossingswerk."
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6 Toen zag ik, wat mij tevoren ontgaan was: in het midden van den troon, tusschen de vier levende wezens en den
kring der oudsten, Hem, die 't middelpunt der verheerlijkte
schepping en der verloste kerk is, om Wien zich alles beweegt, aan Wien ze alien alles danken, den Middelaar, die
hen weer verzoend heeft met Hem, Die op den troon zit.
Maar tot mijn verbazing zag ik niet een leeuw, doch een
Lam, en nog wel staande alsof het geslacht was, dat wil
zeggen: met de teekenen van Zijn gewelddadigen dood nog
zichtbaar. Maar stainde: niet dood, doch levend, zooals
ooze Heere Christus zich ter slachting heeft later leiden,
maar hoewel dood geweest, weer levend is geworden! Hoewel Hij dus verscheen onder 't beeld van een lam, om de
wijze aan te duiden, waarop Hij overwonnen heeft: door
Zijn vrijwillige overgave in den offerdood, was dit toch geen
teeken van Zijn zwakheid. Integendeel! Het Lam droeg
zeven hoornen, als symbool van de volheid van macht,
waarmee Hij alles omver werpt, wat zich tegen Hem en
Zijn leiding verzet, en het bezat zeven oogen als teeken
van Zijn volledige wetenschap, waarmee het alle gebeuren
leidt en beheerscht.
Daardoor is het Lam volledig op de hoogte van al
wat in ieder tijdsgewricht geschieden moet tot de volmaking
der verlossing en de verijdeling van wat Zijn vijanden tegen
Hem beramen. Immers, door die zeven oogen wordt de
volheid van wetenschap, gaven en werkingen aangeduid,
waarmee de Geest van Christus, sinds den Pinksterdag uitgezonden over de geheele aarde, overal werkzaam is om het
verlossingsplan tot voltooiing te brengen.
7 Het bleek, dat het Lam zich die macht en bevoegdheid
bewust is, en ook die taak op zich wil nemen. Want Het
kwam, en nam de boekrol uit de rechterhand van Hem,
Die op den troon zat. En het werd openbaar, dat God Hem
en Hem alleen erkent als den Uitvoerder van Zijn heilsraad, doordat Hij het Lam het boek in handen geeft en
proclameert, dat Hij als Koning heerschen moet, totdat
Hem alle dingen zullen onderworpen zijn.
8 Groot was dan ook de vreugde onder de vertegenwoordigers van verloste schepping en gemeente. Toen het Lam
het boek genomen had, vielen de vier levende wezens en
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de vier en twintig oudsten voor den troon, waarop de Reiland tot uitoefening van Zijn regiment had plaats genomen,
neder. Elk van hen had een cither, het instrument der blijdschap, om met ruischend snarenspel het lofgezang ter eere
van het Lam te begeleiden.
Ook droegen zij schalen van good (zinnebeelden van
den heerlijken dienst waarvoor zij werden gebruikt). Ze
waren nl. vol reukwerk, symbool van de lof en de aanbidding van Ole heiligen, die aan het Lam hun verlossing
danken.
9 En ze zongen een nieuw lied, nu vaststond, dat het
Lam in Zijn verhooging de verworven verlossing zal voltooien en gebleken was, hoe hooge waardigheid het Lam
door Zijn verlossingswerk had verkregen. ZOO luidde het:
Gij zijt bevoegd, dat boek te nemen, en Zijn zegelen
open te breken, omdat Gij geslacht werdt, en Uw gemeente
Gode gekocht hebt met den kostbaren prijs van Uw bloed,
uit alle stammen, talen, volken en natien. Gij hebt den
losprijs betaald voor hun schuld door Uw dood, Gij zult
Uw leven daaraan wijden, dat ze Gode eeuwig dienen in
10 heerlijkheid! Gij hebt hen immers ter eere van onzen God
gemaakt tot een koninkrijk, waaruit de wanorde der zonde
is weggenomen, waarin alles wel geOrdend is, en waarin
allen zich als priesters Gode wijden. En heel uw regiment
zal hierop uitloopen, dat de gansche aarde weer Godsrijk
wordt, waarop zij als koningen zullen heerschen!
11 En ik vernam hoe vele engelen instemden in dien lof,
die het Lam werd toegebracht. Een ontzaglijk koor van ontelbare zangers was het, dat met de verloste Kerk meezong
— was hun getal niet tienduizend maal tienduizenden en
nogmaals duizend maal duizend? —
Daaruit bleek meteen de macht van het Lam tot volvoeren van den raad Gods: zoovele dienstknechten heeft
Hij, Wien tot de voltooiing der verlossing alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Hoe verheugen zich deze
dienstknechten Gods, dat door het werk van Christus God
weer wordt alles in alien! Ze antwoordden op het lied der
12 schepping en gemeente als in beurtgezang. Want ze zongen
met een machtige stem: Het Lam, dat geslacht is, en
menschheid en wereld weer tot God heeft gebracht, be47
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hoort tot voltooiing van Zijn werk te ontvangen de allesvermogende kracht, gelijk die noodig is, om alle dingen tot
hun doel te leiden, en heel den heilsraad Gods uit te voeren,
de rijkdom van alle hulpbronnen, de diepste wijsheid, de
hoogste heerlijkheid en eer. Hem komt toe de lofprijzing
13 boven alle schepsel! En alle schepsel in de schepping, die
nu nog zucht onder den vloek der zonde: dat in de lucht
vliegt, en op de aarde woont, of onder de aarde en in de
zee zijn verblijfplaats heeft, hoorde ik als een echo daarop
antwoorden. Bij 't vooruitzicht, dat ze eens genieten zullen
van de vrijheid der heerlijkheid der Kinderen Gods loofden
ze God, den Oorsprong aller dingen, en het Lam, dat heel
de wereld weer terugleidt tot 't van God gestelde doel,
zeggende: Aan Hem, die gezeten is op den troon, en aan
het Lam zij lof en eer en heerlijkheid en kracht tot in alle
eeuwigheid! En met een „amen! zoo zal het zijn!" be14 vestigden dezen lof de vier vertegenwoordigers der schepping in den hemel, die de verlossing reeds aanschouwden.
En daarop kon de verloste gemeente in haar vier en twintig
oudsten niet beter haar vreugde uitdrukken, dan neerzinken
in sprakelooze aanbidding.

DE KOMENDE KONING BEGINT MET DE UITVOERING VAN
'T BOEK VAN GODS HEILSRAAD.
6 : 1 Toen zag ik, hoe het Lam, als Uitvoerder van Gods
heilsraad, terstond begon met het verbreken der zegelen,
opdat geschieden zou, wat in den rol was geschreven. Want
Christus is door Zijn wereldverlossend werk de wettige
wereldheerscher. Aan Hem en aan Zijn wil is alle wereldgebeuren gebonden, gelijk het zich naar het onveranderlijk
besluit van God voltrekt.
Toen het Lam nu het eerste van de zeven zegelen geopend had, hoorde ik een van de vier levende wezens zeggen tot een nog niet zichtbare gestalte met een stem,
dreunend als een donderslag: Kom!
Immers, de voltooiing van Gods heilsraad zal den grootsten invloed uitoefenen op de gansche schepping, welke voor48
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al door de eerste vier zegelen wordt geteekend. Die schepping is verlangend naar de overwinning van Jezus Christus.
Daarom was het, dat de vertegenwoordigers van alle creatures, de levende wezens, als herauten bij de opening van
ieder zegel opriepen, wat het onthulde.
2 En ik zag toe, en zie, daar sprong naar voren een wit
paard, zooals koningen berijden, die een triomftocht
houden. De ruiter, die daarop gezeten was, droeg een boog,
een wapen, waarmee hij dus krachtig kon treffen op grooten
of stand. En Hem werd van te voren reeds een overwinningskrans gegeven, zoo zeker was het, dat Zijn optreden een
niet te keeren zegetocht zou worden. Hij trok uit als triomfator, om al maar door te overwinnen, tot de voile zegepraal toe. Het Lam, welks overwinning middelpunt van.
Gods heilsraad is, en middel tot de voltooiing der verlossing, gaat door de prediking des Evangelies beslag leggen
op de wereld als Gods eigendom. En ze zal niet zwijgen
op de aarde voor de gansche aarde aan Gods voeten ligt.
En velen zal het treffen in het hart, zoodat ze voor Christus
gewonnen, worden.
3 Maar de zegetocht van het Evangelie zal niet zoo
maar ongestoord voortgaan zonder grooten tegenstand uit
te lokken. Ze zal een geweldigen strijd op aarde ontketenen.
Toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik
4 het tweede wezen zeggen: Kom! Toen kwam een ander
paard te voorschijn, vuurrood, de kleur van bloed en vuur,
de emblemen van den verwoestenden oorlog. En aan den
ruiter, die op dat paard zat, werd de macht gegeven, den
vrede weg te nemen van de aarde, en de wereld te wikkelen
in een strijd van allen tegen alien, zoodat de menschen
elkaar bij hoopen neerhouwen zullen, zoo verbitterd zal de
onderlinge strijd woeden. En als schrikkelijk symbool van
de vernietigende en in omvang gedurig toenemende menschenslachtingen, die den loop van het Evangelie gedurende
de historie tot Christus' wederkomst zullen vergezellen,
werd den miter een groot slagzwaard gegeven. Immers, de
komst van het Evangelie met zijn oproep tot gehoorzaamheid aan Christus' geboden, openbaart eenerzijds de zonde
en zelfzucht van het menschenhart, en wekt anderzijds
rechtstreeks verzet. Heel de geschiedenis tot Christus'
Openbaring. 4
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wederkomst zal door oorlogen geteekend zijn, die in omyang en verschrikking steeds toenemen zullen. Diet alle
oorlogen zullen rechtstreeks gericht zijn tegen het Evangelie, maar alle danken hun ontstaan aan de gedurig toenemende ongehoorzaamheid van het zelfzuchtige menschenhart, dat op eigen gelegenheid zich een geluksrijk wil stichten ten koste van zijn, naaste, en niet gelooft in het vrederijk, dat Christus brengt. Hoe meer echter de historie voortschrijdt naar het einde, en hoe sterker de oproep van het
Evangelie klinkt tot gehoorzaamheid aan den Koning der
koningen, hoe meer bet openlijk verzet zal losbreken tegen
Gods heiligen Gezalfde en de strijd zich rechtstreeks zal
gaan richten tegen de uitbreiding, ja het bestaan van
Christus' Koninkrijk op aarde.
Maar de macht is den ruiter gegeven, om den vrede weg
te nemen. Doordat God de Heere den mensch laat wandelen
in zijn zondige wegen, openbaart Hij het ijdele van alle
pogen van den mensch, om buiten het Lam Om een vrederijk op aarde te stichten. Terwijl tot troost van u, Christus'
gemeente, ik zag, dat den miter het slagzwaard werd gereikt, opdat ge te midden van de -verschrikkingen gedurig
zult bedenken, dat ze onderworpen zijn aan Gods bestel
en bestuur, zoodat het rijden van dezen ruiter en zijn metgezellen, die nog volgen, ook nog mee moeten dienen om
den zegeloop van 't Evangelie te bevorderen. Ook oorlogen,
hongersnooden en ellende verbrijzelen de harten en stellen
eertijds gesloten grenzen voor het Evangelic open!
5 Toen het Lam het derde zegel opende, hoorde ik het
derde dier zeggen: Kom! En op zijn roepstem sprong een
zwart paard naar voren. Het had de kleur van honger en
gebrek. En de ruiter, die het bereed, had een weegschaal
in zijn hand: het symbool van de streng doorgevoerde
6 distributie. Dat werd trouwens ook duidelijk uitgesproken
door iets, dat op een stem geleek, uit het midden van de
vier dieren, die ik hoorde zeggen: een maat tarwe voor tien
stuivers, en drie maters gerst voor tien stuivers. En beschadig
den olie en den wijn niet! De oorlogen brengen in hun
gevolg telkens weer wereldcrisissen, met hun onafscheidelijke met gezellen: inflatie, duurte, schaarschte en gebrek.
Een liter tarwe, precies het dagrantsoen voor een man,
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kost juist het dagloon van een arbeider, zoodat de
gewone man slechts met moeite brood voor zichzelf zal
kunnen verdienen, maar onmogelijk zijn gezin onderhouden,
terwijl voor kleeding en andere noodzakelijke levensbehoeften niets overschiet, laat staan voor hoogere cultuurwaarden of voor levensveraangenaming. De duurte wordt
trouwens begeleid door groote schaarschte, zoodat alles met
pijnlijke nauwgezetheid moet worden gedistribueerd. Om
het rantsoen te vergrooten, moet men grijpen naar voedsel,
dat anders veevoer is, maar ook dat is duur en men kan
daarvan lang niet genoeg voor zich en zijn gezin koopen.
Maar in dien duren tijd en hongersnood komt nog
des te schrijnender het schandelijkste egoisme aan den dag.
Duizenden lijden gebrek aan het noodigste, maar daartegenover staat het zwelgen in overvloed van de enkelen die
zich luxe-artikelen als olie en wijn ten behoeve van hun
medemensch niet willen ontzeggen. Zij zetten, onbewogen
met het lot der massa, hun weelderig leven rustig voort, en
leven alle dagen vroolijk en prachtig.
Maar de stem, die duurte aankondigt en de distributie
beveelt, komt uit den hemel uit 't midden van de vier
levende wezens! En de zwarte ruiter komt over de aarde
rijden, doordat het Lam het boek van Gods raadsbesluiten
uitvoert! God zelf oefent in den loop der wereldgeschiedenis gericht over al het streven der zich van het Lam en Zijn
Evangelie emancipeerende menschheid, en blaast in haar
gedurig streven in eigen kracht naar den heilstaat. De
wereld, zoo predikt de stem uit 't midden der vertegen•
woordigers van de verloste schepping, wordt alleen vrijgemaakt van den vloek der gedurig terugkeerende crisissen
door het Lam, dat Zijn yolk een nieuw gezegend aardrijk
doet beerven, waarop gerechtigheid woont en vrede
heerscht.
7
Toen het Lam het vierde zegel opende, hoorde ik de
8 stem van -het vierde wezen zeggen: Kom! Ik zag toe, en zie,
daar sprong een paard naar voren, dat een afzichtelijke
vaalgele kleur had, als van een lijk, en hij, die daarop zat
— zijn naam was: de Dood, en het doodenrijk volgde met
hem, als ging het zijn zetel op aarde opslaan. En hun werd
volmacht gegeven, om het vierde deel van de bewoners
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der aarde to dooden met het zwaard, met krijg en burgerkrijg, en met hunger en pest en andere epidemieen en met
wilde dieren, die in de streken, welke door de voorgaande
rampen keg van menschen zijn geworden, hun woning opslaan, en de overgeblevenen belagen. Bij de eerste rampen,
die hij het openen van de vorige zegelen over de aarde losgelaten werden als gevolg van de ongehoorzaamheid en goddeloosheid der menschen, voegen zich dus vijandige natuurmachten, welke de menschen met al hun streven naar den
heilstaat door middel van wetenschap en techniek en organisatie niet zullen overwinnen. Integendeel zal zonde en
zelfzucht in de ontwikkeling der historie al meer een opeenhooping van de schrikkelijkste rampen tevoorschijn roepen,
die telkens de aarde veranderen in een massa-graf en onBanks alle cultuurstreven terug voeren naar de wildernis.
Inplaats van het leven, dat de zondige wereld op allerlei wijze, — maar buiten het Evangelie Om —, zoekt, zal
de dOOd op aarde heerschen en telkens weer op allerlei
aangrijpende manieren de duizenden en millioenen ten
grave sleepen, en zoo aan het Woord van God getuigenis
geven, dat de weg der goddeloozen niet naar den heilstaat leidt, maar zal vergaan. Toch bestvurt het Lam, als
Uitvoerder van Gods raadsbesluiten in de wereldgeschiedenis, ook den loop van dezen ruiter evenals van zijn voorgangers, en maakt ze dienstbaar aan de overwinningstocht
van den eersten, dien ze volgen, en die dus de leiding heeft:
Ook de nood en de ellende zullen wegen barren en harten
openen voor de zegepraal van het Evangelie der genade.
9 Die uitwerking van de Evangelieverkondiging werd
openbaar, toen het Lam het 5e zegel geopend had. Toen
zag ik een altaar staan in den hemelschen tempel. En,
evenals in den aardschen tabernakel het bloed der geslachte offerdieren uitgegoten werd aan den voet van het
altaar, en daaronder liep, — en met dat bloed de ziel —,
zoo zag ik nu onder 't hemelsch altaar de zielen dergenen,
die om 't Woord Gods gedood waren. Het had hun het leven
gekost, dat zij dat geloovig hadden aangenomen, en Christus
gehoorzaam geweest waren, die zich in dat Woord als
Koning betuigde. Ze waren als slachtoffers gevallen voor
de zaak des Heeren, maar hadden hun leven voor hun
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Koning gewillig gegeven. Daarvan sprak dat altaar in
den hemel: hun dood was dienst van God. Maar hoe fel
werd daardoor geteekend welk een schrikkelijken tegenstand het Evangelie in de wereld opwekt! Welk een scherpe
antithese 't Woord van God wakker roept!
Hoe worden zij, die zich aan het Lam onderwerpen, en
onderwerping aan Hem vragen, gehaat! En hoe barst die
haat telkens uit in verdrukking en vervolging, zoodat velen
martelaren worden om 't geloof! De weg der historie zal
geteekend worden door bloed en vuur en rookdamp. Maar
ook werd daarin openbaar, welk een macht het Evangelie
uitoefent over de harten dergenen, die daarin gelooven!
Ze hebben hun leven voor hun Heiland veil!
10 Dat bleek uit wat ik die zielen onder 't altaar hoorde
roepen, hoezeer zij hun leven zelfs na hun dood met de
zaak des Heeren vervlochten wisten. Want zij riepen met
luider stem, hun diep geschokt gemoed schreeuwde het uit
van verontwaardiging: Hoe lang toch, o Heerscher 2 ), die
toch de onbeperkte heerschappij hebt over de aarde, zult
gij Been recht doen en wreekt gij ons bloed niet op de aardbewoners, die in hun nietigheid toch zoo vermetel Uw gezag aantasten, door Uw dienstknechten aan te randen? Gij
zijt toch de Heilige, Die 't kwaad niet kunt gedoogen, de
Waarachtige, Die de Almachtige zijt, zooals van Uzelf betuigt, en Die trouw zijt aan Uw beloften? Want wij bidden
niet uit persoonlijke wraakgevoelens om vergelding, maar
om herstel van Uw geschonden eer. 't Is immers Uwe zaak,
o Hoof d en Heer, de zaak, waarvoor wij stonden!
11 Dit bange raadsel, 't welke heel Gods vervolgde kerk
van alle tijden benauwt, zoo dikwijls het kwaad, het onrecht
hen bestrijdt, werd door den hemel opgelost. Die vraag
der zielen onder 't altaar gaf gelegenheid, om scherp te
laten uitkomen, hoezeer de Heere waakt voor de eere van
Zijn Naam, hoever 't er van of is, dat Hij 't onrecht, de
Zijnen aangedaan, vergeet. Aan een ieder van hen, die met
1) Let op de litteraire schoonheid van dit Boek! Die gedoode zielen onder
't altaar roepen veel feller voor den geest het schrijnend onrecht, dat hun is
geschied, dan wanneer ons 't tooneel van hun marteldood in schrille kleuren
werd voor oogen geschilderd.
2) Er staat eigenlijk: Despoot, d.i. onbeperkte heerscher.
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hun leven voor den Heere en Zijn Evangelie hadden gestaan, werd allereerst een lang wit kleed gegeven. Heeft
de wereld hen onteerd en uitgeworpen, in den hemel worden zij aangenomen en geeerd. De wereld heeft hen van
allerlei kwaad beticht, de hemel betuigt hun onschuld door
het reine witte kleed, dat hun gereikt wordt. Op de aarde
werden zij geacht als aller afschrapsel, de hemel tooit hen
met lange statiekleederen. Ook echter voor het forum van
de geheele wereld zal hun recht worden gedaan. Hun werd
echter gezegd, dat ze nog een kleinen tijd geduld moesten
oefenen, en rustig afwachten, tot het Evangelic zijn loop
had vervuld op aarde. De reden, dat de Heere Zijn oordeel
over de wereld nog uitstelt, is juist in Zijn eer gelegen.
Heel Zijn yolk moet worden toegebracht. Ook daarvan zullen nog velen het Evangelic getuigenis geven met hun bloed.
Maar zoo moet juist de macht en de heerlijkheid van
dat Evangelic openbaar worden. En wordt aan degenen,
die het ongehoorzaam zijn, alle verontschuldiging benomen.
En 's Heeren oog waakt over Zijn yolk. Van de Zijnen
zal er niet een verloren gaan, al worden ze ter dood toe
vervolgd.
Dat de geloovigen dus rusten in 's Heeren beleid!
Elk hunner heeft zijn taak op aarde. Heeft hij die uitgediend, dan mag Hij zalig rusten bij den Heere, tot de voleinding komt. Dan doet Hij recht aan de Zijnen, dan eert
Hij ze voor 't oog van heel de wereld en treft Zijn vijanden
met Zijn wrake.
't Is oak maar een Forte tijd, dat ze geduld moeten
oefenen voor die dag der groote eindafrekening komt. Vergeleken met de komende eeuwige voleinding, waarin alle
raadselen zijn opgelost, en alle onrecht hersteld, zijn
duizend jaren maar een oogenblik.
12 Dat die voleinding zeker komt, en het Lam wel waarlijk de wereldgeschiedenis beheerscht, en leidt haar haar
vol-einding, werd openbaar, toen de Heere het zesde zegel
opende. Toen geschiedde er een geweldige aardbeving. Niet
maar plaatselijk raakte de aardkorst in beweging, doch
heel de aarde wankelde. Die aardbodem, die God de Heere
op den derden scheppingsdag den mensch als woonplaats
had toebereid, waggelde op haar grondvesten.
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13 Doch de catastrofe trof niet alleen de aarde. Ook de
krachten des hernels werden bewogen. Heel het bestaan van
den kosmos werd geschokt. Alle orde in 't heelal verbroken.
Het voor dien zoo onveranderlijke sterrenstelsel in zijn
vaste orde gestoord. Het licht der zon doofde uit, ze werd
zwart, als een zak van geitenhaar. De maan, die haar licht
aan de zon ontleent, ging dientengevolge bloedrood onder
in den wereldnacht. De sterren verlieten haar banen en
vielen op de aarde. Gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vruchten afwerpt, als hij van een sterken wind geschud wordt,
zoo werden de hemellichamen door den aanrazenden storm
des oordeels van den hemel gevaagd. Zoo werd het werk
van den vierden scheppingsdag vernietigd, waarop de Heere
zon, maan en sterren gesteld had tot teekenen en tijden
en dagen en jaren. De klok des tijds bleef staan, waar de
eeuwigheid naderde.
14 Het uitspansel, de hemelkoepel, die de wereld van den
mensch had begrensd, en zulk een schoone afsluiting gegeven, en tot een woning gemaakt, en dat de aarde vruchtbaar inaakte van boven, week weg als een boekrol, die opgerold werd. 't Werk van den tweeden scheppingsdag werd
aangetast. De bergen en eilanden, die God de Heere toen
uit de watermassa's had doen opkomen, om een woonplaats voor den mensch te vormen, werden nu van hun
plaats gerukt. De wereld, die God voor den mensch uit den
chaos tot kosmos had geformeerd, viel nu terug in den
baaierd, waaruit ze was opgekomen. De kosmos werd weer
chaos. ZOO zal de Heere de goddelooze aardbewoners richten, die buiten den Heere om zich hier een koninkrijk
grondvesten, en zich niet storen aan de waarschuwende
roepstemmen van het Evangelie, ja de getuigen daarvan
vervolgen en dooden. God laat zien, dat deze wereld slechts
zoo lang bestaan zal, tot zijn kerk behouden is. Dan trekt
Hij Zijn gunst in, waardoor Hij het gevloekte aardrijk nog
droeg, als basis voor zijn Kerk, en waarop de goddeloozen
parasiteerden, door hun zondige bouwsels op te richten.
Die in den hemel woont, zal lachen om hun aanmatiging.
Nu wordt de bodem onder hun paleizen weggetrokken, en
alles stort als ijdele kaartenhuizen ineen.
15
De menschenwereld zag ik dan ook door vertwijfeling
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aangegrepen, nu de door hen ingestelde wereldorde uit zijn
voegen werd gelicht doordat het gesmade Lam daaronder
de grondslagen weghaalde. De hoogste machthebbers: de
koningen der aarde het eerst. Zij voelen ineens al hun
macht aan zich ontvallen. Tegenover dit oordeel is geen
mogelijkheid van zelfhandhaving. De macht die hen nu
bestrijdt, spot met alien menschelijken tegenstand. Dan de
rijksgrooten, die met de koningen de heerschappij hebben
uitgeoefend, de legerhoofden, door wie zij hun macht aan
anderen oplegden, de geldmagnaten die door hun geld, de
geweldigen, die door hun gaven, positie, wetenschap en invloed alles zetten naar hun wil. Maar evengoed de geringen, 't zij ze in slaafsche positie verkeeren, of de vrijen,
die aan hun bevelen gehoorzaamd hebben, maar die
het Lam hebben verworpen. (Want gedurende de laatste
dagen, ja door heel de historie heen zal de wereld, ondanks
alien strijd voor sociale gerechtigheid, steeds de meest
schrijnende tegenstellingen te aanschouwen geven door het
zondig egoisme der menschen, dat door niets wordt uitgeroeid dan door genade alleen!) Nu zoeken ze allen zonder
onderscheid van eenige hoogheid naar een gemeenschappelijke schuilkelder, waar ze het naderend oordeel kunnen
ontgaan en trachten zich te verbergen in de spelonken en
16 bergspleten. En omdat de ijdelheid van hun afgoden in
dezen wereldbrand aan het licht komt, roepen ze tot de
bergen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht van
Hem, Die gezeten is op den troon, en van den toorn des
Lams! Nog roepen ze tot de aarde, die hen altijd heeft gedragen, maar hen nu uitspuwt, maar bidden niet den hemel
aan, die zijn majesteit openbaart. Hoe openbaart zich in
dit angstgeschrei de doodelijke vrees voor den God, Dien
ze altijd hebben miskend! Maar het tragische is: in dezen
kreet komt aan den dag, hoe de goddeloozen wel terdege de prediking van het Evangelie verstaan hebben in
haar strekking, al hebben ze door onwil en ongehoorzaamheid de bevelen des Heeren in den wind geslagen en
zijn ze in hun ongerechtigheid voortgevaren.
Doch 't vreeselijke is, dat deze doodelijke schrik nog
't hart der zondaren niet tot bekeering brengt. Dat openbaart de richting, waarin zij 't behoud zoeken. Ze vluchten.
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van God af, niet naar Hem heen! Nog vallen zij 't Lam
niet te voet, om Zijn opperhoogheid te erkennen, nog
smeeken zij niet om genade, hoewel zij we-ten, hoe ze zich
zijn toorn hebben waardig gemaakt, hoewel hun geweten
getuigenis Beef t, dat hun schuld ten hemel is geklommen
en den grooten dag der afrekening alleszins rechtvaardigt.
17 Het eenige, wat zij erkennen is de Oppermacht van het
Lam, door hun uitroep: „Wie kan staande blijven?" Ze
zouden zich nog willen handhaven, als alle mogelijkheid
daartoe hen niet was ontvallen!

DE KOMENDE KONING ZORGT, DAT ZIJN KERK UIT DE
GERICHTEN GERED WORDT.
7 : 1 De opening der eerste zes regelen had mij dus den
loop des Evangelies door de wereldgeschiedenis getoond.
Ook was geopenbaard, welk een tegenstand het in de wereld
ontmoet. Het wekt den wrevel der goddelooze wereld, omdat het getuigt tegen haar ongerechtigheid. Ze willen zich
niet bekeeren van hun booze werken, integendeel, ze vervolgen en dooden de getuigen van Christus.
Daarom wordt Gods toorn van den hemel geopenbaard
over alle goddeloosheid der menschen. Wie kan dan staande
blijven? Op die bange vraag moest het verschrikte geweten
der wereld het antwoord schuldig blijven. Maar het volgende gezicht liet mij het antwoord van den hemel
hooren. Gods yolk wordt vooraf tegen de komende oordeelen beveiligd. Het zal door Gods zorg, noch in de verdrukking noch in den dag der vergelding vergaan.
Voordat het aangekondigde oordeel losbrak, zag ik
namelijk vier engelen staan op de vier hoeken der aarde.
Ze ,hielden de winden in, die als snuivende, steigerende
paarden gereed stonden om uit de vier windstreken tegelijk
hun verwoestenden loop over de aarde aan te vangen. Die
vier engelen was namelijk macht gegeven, om het gansche
menschdom over de heele aarde te benauwen en te verderven met van alle zijden aanstormende allesvernielende
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oordeelen. Maar zij mogen deze macht niet uitoefenen,
zonder dat zij van 's Heeren wege daartoe een nader bevel
hebben ontvangen. Zij blijven in alles aan Hem onderworpen, ja ook de tijd wanneer de oordeelen zullen aanvangen, is door Hem bepaald. En die komt niet, voordat de
Heere Zijn dienstknechten tegen het verderf beveiligd heeft.
2 Ik zag nl. voordat die oordeelen losbraken een anderen
engel opstijgen vanuit het Oosten, waar de zon opgaat,
teeken, dat de boodschap, die hij te brengen had, licht en
heil bracht voor Gods yolk in deze donkere toekomst.
Immers, hij had het zegel bij zich van den levenden
God, den Eigenaar van alle Bingen, Die ook te gebieden
heeft over leven en dood. En hij riep met een geweldige
stem, die over de heele aarde doordrong tot de vier hoeken
3 toe, waar de verderfengelen stonden: Brengt geen schade
toe aan land of zee of boomen, totdat wij de dienstknechten
van onzen God verzegeld zullen hebben aan hun vowhoof d, en hen zoo als gekochten des Heeren, als Zijn onvervreemdbaar eigendom zullen hebben aangewezen!
Zooals eenmaal de kinderen der Israelieten in Egypte
door het bloed aan de deurposten den verderfengel waren
aangewezen als het yolk des Heeren, dat hij sparen moest,
zoo zullen dus door een onzichtbaar teeken van Godswege de
kinderen Gods van het nieuwe verbond beveiligd zijn tegen
de verderfengelen, die de stormen der oordeelen van de
laatste dagen zullen ontketenen.
4 Hoe die verzegeling geschiedde, zag ik niet en is ook
niet bekend aan Gods gekochten, maar dat ze bewaard
zullen zijn, is voor hen zeker, daarop kunnen ze gerust
zijn! Het is zichtbaar voor den Heere, en de door Hem
aangewezen gerichtsengelen. Ze zullen stand houden in
lijden en vervolging! Ze zullen de daarop volgende oordeelen kunnen verdragen! Ze zijn verzegeld tot den dag
der verlossing! Niet omdat deze kerk zoo sterk en zoo
trouw is! Maar omdat ze door den Heere zelf is uitverkoren
en verzegeld! En ze zijn alien persoonlijk aan den Heere
bekend, en beveiligd, wat hun ook overkome.
Ik zag dus niet hoe die verzegeling geschiedde, maar
vernam alleen het aantal van hen, die als Gods eigendom
waren gemerkt: honderd vier en veertig duizend waren ver58
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zegeld uit al de stammen van de kinderen Israels.
Een getal, dat in zijn volkomenheid de voltooide volheid
van dat yolk des Heeren aangeeft 1 ), en tevens verzekert,
dat er niet een gemist zal worden. Het Lam zal uit degenen,
die de Vader Hem gegeven heeft, niet een verliezen.
Dat is het Lam als Zaligmaker aan Zijn eere verplicht.
Hoe zou het hemelsche feest kunnen aanvangen, en het
hemelsche koor een vreugdelied kunnen aanheffen, wanneer
niet al Gods kinderen waren thuis gekomen!
Uit alle stammen Israels waren ze verzegeld, die in
hun twaalftal de harmonische volheid uitdrukken van het
aan Christus geloovende ware Israel der laatste dagen.
Uit den stam van Juda, van Ruben, van Gad en van
5
6, 7 Aser, van Nafthali, Manasse, Simeon en Levi, Issaschar,
8 Zebulon, Jozef en Benjamin waren elk twaalfduizend verzegeld.
Mijn lezers, die met de namen van de stammen Israels
volkomen vertrouwd zijn, zullen aan de schijnbaar ordelooze opeenvolging bemerken, dat niet het vleeschelijk
Israel van het oude verbond is bedoeld, maar met deze
namen een nieuw en geestelijk Israel wordt aangeduid,
waartoe alle geslachten, volken, talen en natien bijdragen,
zooals straks blijken zal.
Daarom gaat niet Ruben, de oudste zoon van Jacob,
voorop, maar Juda, als de stam, die den Heere Christus
heeft voortgebracht naar het vleesch, omdat bij het Israel
van den nieuwen dag alles van den Heere Christus afhangt.
Daarom volgen op Ruben de kinderen der dienstmaagd,
omdat alle oorzaak van rivaliteit en zelfverheffing van den
een boven den ander is weggevallen. Vandaar, dat Dan ontbreekt, die door gruwelijke afgoderij zich zijn plaats onder
't geheiligd yolk onwaardig maakte, en Efraim, de zoon, is
om zijn aanmatigenden hoogmoed door Jozef, den oot1 ) Het getal 144.000 is samengesteld uit 12 maal 12 maal 1000. Twaalf is
zelf weer 't product van 3, het getal van God, en 4, 't getal van de wereld,
zooals zij zich uitbreidt naar haar vier windstreken. Vermenigvuldigd, geven
zij aan de verzoende betrekking tusschen God en mensch. 1000 is de derde
macht van het getal der volheid 10. En 12 X 12, met 1000 vermenigvuldigd, geeft
de hoogste volkomenheid en volledigheid van het yolk des Heeren weer naar
getal en samenstelling en ontwikkeling, in zijn rijke verscheidenheid, maar ook
in zijn heerlijke harmonie.
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moedigen, van God alles verwachtenden vader vervangen.
Uit dit alles blijkt dus duidelijk dat bij dit yolk van God
niet vleeschelijke afstamming, maar geestelijke verwantschap beslist.
9 Nadat ik dus had gehoord hoe de strijdende kerk op
aarde te midden van benauwingen en oordeelen bewaard
wordt — elk van Gods dienstknechten is veilig onder 't
zegel des Almachtigen! — werd mij de triumfeerende kerk
in den hemel getoond. Ik mocht mij zelf overtuigen, hoe
de Heere er niet een uit Zijne hand laat rukken. Het bleek
mij meteen, dat het getal der verzegelden, honderd vier en
veertig duizend, een symbolisch getal was, waarmee was aangegeven, dat Gods kinderen alien en een iegelijk voorwerp
zijn van Gods bijzondere zorg en beveiliging tijdens den loop
der wereldgeschiedenis, te midden der hen belagende vijanden en onder de uitvoering van Gods oordeelen. Ook was
in dat getal de harmonische eenheid van Christus' Kerk geteekend. Maar daarmee was niet het aantal van de verlosten
aangegeven. Immers, nu zag ik de triumfeerende kerk van
alle tijden in den hemel, en zie, hoe wonderlijk: ik, die pier
op aarde slechts schamele gemeenten, klein van getal en
gering in aanzien had gekend, aanschouwde nu een groote
schare, in haar onafzienbare rijen zoo talrijk, dat niemand
ze tellen kon, uit alle volken, stammen, natien en talen.
Daaruit bleek mij tevens, dat het Evangelie ondanks alien
tegenstand zijn loop over de wereld zal voleindigen en tot
alle volkeren komen. Hier op aarde veracht en verschoven,
stonden ze nu vOOr den troon en voor het Lam, als
's Heeren ,hoogste dienaren, bekleed met lange witte statiekleederen. Van hun blijdschap over de behaalde zege waren
de palmtakken in hun handen de feestelijke teekenen, zooals de Israelieten van den ouden dag op 't loofhuttenfeest
met palmtakken zwaaiden, als blijken van hun vreugde over
de uitleiding uit Egypte en over de zekerheid van het wonen
in 't Beloofde Land!
10 En de feeststoet riep, nu ze voor Gods troon was aangekomen, en God en het Lam mocht aanschouwen van aangezicht tot aangezicht, als een ontzaglijk spreekkoor:
Heil onzen God, die op den troon zit, (en hoe ook bestreden,
en tegengestaan, Zijn wil volvoert) en het Lam, (dat Zijn
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heilsraad heeft uitgevoerd, nadat het die door zijn verlossing
had mogelijk gemaakt).
11 En alle engelen waren gaan staan rondom den troon,
de oudsten en de vier dieren. Bewonderend en aanbiddend,
aanschouwend de uitkomst van Gods wijsheid en almacht en
groote daden, nu heel de schepping God weer looft.
Immers, daar stond nu het menschelijk geslacht weer
voor den troon, de plaats, bestemd voor Gods hoogste
dienaren en innigste vrienden en deelgenooten in Zijn heerschappij. God had die positie eens voor de menschen weggelegd, en hen geschapen naar Zijn beeld, opdat Hij God,
zijn Schepper recht zou kennen, Hem van harte dienen, en
met Hem in eeuwige zaligheid leven, om Hem eeuwig te
lovers en te prijzen als Gods profeten, priesters en koningen.
Maar door zondige rebellie hadden zij die plaats verbeurd
en sedert hadden de getrouwe engelen als rijksdienaren
't dichtst bij Gods troon gestaan. Nu echter door de nitvoering van Gods wonderen heilsraad door middel van,
't verlossingswerk des Lams het menschelijk geslacht vernieuwd is naar 't evenbeeld Desgenen, Die hen geschapen
had, en zij als een koninkrijk van priesters weer deelen in
Zijn heerschappij, treden de onzelfzuchtige engelenscharen
gaarne terug en ruimen die plaats der eere voor den troon
weer in voor hen, voor wie die oorspronkelijk was bestemd.
En ze staan als bewonderende toeschouwers rondom, van
harte deelende in de vreugde der verloste schare en slechts
vervuld van den lof des Heeren, Die dit alles beschikte en
12 wrocht. En dat er geen spoor van jaloezie in hun heilige
harten woonde, maar enkel blijde verrukking om het zien
van Gods groote daden, hoorde ik, toen ik ze op hun aangezichten voor de troon zag nedervallen en aanbidden in
diepe vereering voor de grootheid van hun. God, en ze
hoorde zeggen: Amen! Zoo zij het! De lof komt onzen God
toe voor de heerlijkheid en de wijsheid, die in verlossing
der menschen is openbaar geworden. En de dank en de eere
en de kracht en de sterkte komen onzen God toe voor Zijn
wonderlijk regeerbeleid tot in alle eeuwigheid! Amen!
13 Dit wonderschoone gezicht vervulde mij met de diepste
verwondering en bracht mij in groote spanning. Wie konden toch die heerlijke wezens zijn in hun smettelooze ge61
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waden, in de hoogste eere en vervuld met de reinste dank,
waarover heel de heilige hemel vreugde bedreef? Hoe
zou ik uit mijzelf op de gedachte hebben kunnen komen,
dat dit de kerk des Heeren was, die ik hier kende in haar
versmading en verdrukking, in haar zorg . en nood, haar
treuring en zuchten, maar bovenal: in haar zonden en gebreken!
Fen der ouderlingen las de vraag, die mij op de tong
brandde, zeker in mijn verbaasde oogen, want hij vertolkte
ze, zeggende tot mij: „Deze, die met de witte gewaden
bekleed zijn, wie zijn dat, en vanwaar zijn ze gekomen?"
14 1k gaf hem ten antwoord: „Mijn Heer, gij weet het beter
dan ik!" Wie zou mij hierover ook beter kunnen inlichten,
dan een van de hemelsche vertegenwoordigers der verloste
gemeente, die MT een der hunnen was.
En dat bleek ook wel, toen hij zeide tot mij: Dat zijn
degenen, die gedurende heel den loop der historie en de
ontwikkeling van Gods heilsraad komen uit de groote verdrukking: het verblijf op aarde, waar Satan, wereld en
eigen vleesch, die drie doodsvijanden van al wat God dient,
niet ophouden, al wat den Heere zoekt aan te vechten en
te benauwen.
Nu zijn ze daaruit verlost. Zij hebben een zwaren strijd
moeten doorworstelen, ja menigeen heeft zijn leven voor
zijn geloof moeten geven, maar ze hebben volhard tot het
einde. Nu zijn ze hier voor den troon Gods, maar niet door
hun eigen trouw, doch door de genade van Christus. Zij
bleven trouw, omdat ze door het Lam werden verlost, waartoe ze de toevlucht hadden genomen. Zij hebben hun lange
kleederen gewasschen en wit gemaakt in het bloed van het
Lam. Ze zijn teekenen, die kleederen, van de borggerechtigheid van Christus, die ze door 't geloof hebben aangegrepen.
15 Daarom zijn ze voor den troon Gods, en genieten Zijn
voile gemeenschap zonder verschrikken en dienen Hem
dag en nacht in Zijn tempel. Met zoo algeheele groote toewijding des harten, dat ze geen vermoeidheid kennen. Die
dienst van God is hun leven!
Alles is nu trouwens tempel geworden. Heel het leven
is verheerlijkt tot dienst van God. Niets wordt meer buiten
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God gedaan. Die op den troon zit, breidt Zijn tent over hen
uit, waarin de innigste zaligste gemeenschap met den Allerhoogste wordt genoten, en waaruit alle nood en ellende
van de woestijnreis der aarde is geweerd. De gemeenschap
met God is als een verkwikkende schaduw en verkoelende
dronk voor wie de hitte der groote verdrukking hebben
16 gekend. Ze zullen nimmermeer honger of dorst lijden, verzengende zon noch eenige hitte zal hen pijnigen, want alle
verlangen is daar gestild en alle gemis vervuld, geen leed of
hinder kan ze meer deren.
17 Immers: het Lam heeft hen als Middelaar tot God
geleid. Hij, Die in het midden van den troon is, zijn alle
dingen overgegeven van den Vader, om de verlossing en
verheerlijking der Zijnen volkomen to maken. Hij blijft
persoonlijk als de goede Herder hen leiden tot de voile
genieting van de zaligheid, die eindeloos zal zijn van verrassingen. Niemand van Gods kinderen zal verloren raken.
De honderd vier en veertig duizend verzegelden komen
alien behouden in het Vaderhuis. Maar ook: niemand zal
zich in de groote schare verloren en eenzaam gevoelen, de
enkeling gaat daar in de massa niet op. Want de goede
Herder zal ze als een kudde alien en een iegelijk persoonlijk weiden. Hij kent de nooden van elk van Zijn schapen.
Hij zorgt, dat elk gedurig ontvangt, wat zijn eeuwige vreugde volmaken kan: Hij voert ze naar bronnen van levenswateren, waar ze gelaafd zullen worden met het eeuwige
leven, dat in ongebroken kracht hen doorstroomen zal.
En alle herinnering aan het leed, dat hen in het strijdperk van dit leven de tranen uit de oogen perste, wordt in
vreugde omgezet bij het aanschouwen van Gods voltooiden
raad. God zal zorgen, dat het levensleed het eeuwige
levenslied niet kan verstoren. Hij kent ieders bijzonder verdriet. Het gaat Hem persoonlijk ter harte. En Hij zal zelf
alle tranen van hun oogen afwisschen, en alle raadsel verklaren in eeuwigheidslicht.

63

Openbaring 8 : 1—

DE GERICHTEN VAN DEN KOMENDEN KONING EN DE
GEBEDEN DER HEILIGEN.
8 : 1 Nadat mij dus getoond was, hoe de kinderen Gods
onder Zijn zegel tegen de felle bestrijding en onder 't verderf der komende oordeelen beveiligd zijn, opende het
Lam het zevende zegel.
Nu zou geopenbaard worden, welke gerichten de goddelooze wereld om het verwerpen van het Lam en Zijn
Evangelie, en het verdrukken van Zijn kerk zouden treffen.
Hoe vreeselijk de uitbarsting van Gods toorn zal zijn, ontving ontzaglijken nadruk, doordat de gansche hemel stil
werd van ontroering, omtrent een half uur lang 1).
Nu het schrikkelijk onweder van Gods gramschap
dreigde los te barsten, wachtte al 't schepsel om den troon
in sprakelooze ontzetting op de dingen, die komen gingen.
2 Onder dit roerloos zwijgen van den hemel had voor
den troon een indrukwekkende plechtigheid plaats. Ik zag
de zeven engelen, de hoogste in rang onder Gods rijksdienaren, die gereed tot dienst voor Gods troon staan, tot
den troon toetreden. En aan elk der zeven werd een bazuin
gegeven, om daarmee de bevelen des Heeren door te geven
en de krachten op te roepen, die de aarde en die daarin
wonen, zullen verderven.
3
Doch voor zij hun taak mochten aanvangen, kwam
er eerst een andere engel en ging staan bij het altaar, dat
ik in den hemel gezien had. Hij droeg een gouden wierookvat, zooals in 't heiligdom onder Israel de hoogepriester,
als hij de gebeden des yolks aan den HEERE ging opdragen.
En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het
met de gebeden aller heiligen zou leggen op 't gouden
altaar, dat voor den troon van God is. Die gebeden, waarin
ze, als hen geweld en list bestrijden, smeeken om 's Heeren
1 ) Vgl. de twee minuten stilte, na den wereldoorlog in verscheidene landen
op 11 November in acht genomen ter herdenking van den wapenstilstand. Welk
een geweldigen indruk inaken die twee minuten ophouden van alle beweging
in de anders rustelooze straten van de rumoerige stad!
Een half uur absolute stilte in het rusteloos beweeg van den hemel is een
ontzaglijk lange tijd en geeft hevige spanning en ontroering te kennen.
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bijstand, waarin ze de smaad dergenen, die Hem smaden,
voor Zijn troon nederleggen en Hem vragen of Hij niet
moet opkomen voor Zijn eer, waarin ze worstelen om de
4 komst van Zijn rijk. Het scheen, dat die gebeden niet gehoord werden in den hemel, maar in 't gedruisch der wereld
ter aarde vielen en verloren gingen, maar dit zinnebeeld
toonde mij, hoe ze opstijgen voor Gods troon, en de Recliter
der gansche aarde ze alle hoort.
In zichzelve zijn ze echter niet waardig voor den
Heilige en Rechtvaardige te komen. Immers kleeft de zonde
aan 't gebed zelfs van den allerheiligste. Ze hebben veel
verzoening noodig, om al het verkeerde er uit weg te nemen
en te worden tot een liefelijken geur, die den Heere welbehaaglijk is. Maar hoe gaarne hoort de Heere naar de
verzuchtingen van Zijn kinderen, nu het reukwerk van.
Christus' voorbede zich daarin mengt! En welk een nitwerking hebben dan die schijnbaar zoo krachtelooze gebeden om de voltooiing van het werk der verlossing, en
de komst van Gods Koninkrijk!
5 Die verachte gebeden keeren als oordeelen over de
spottende wereld op aarde terug! De engel nam het wierookvat, nadat die gebeden waren opgedragen voor Gods troon,
en vulde het met vuur van het altaar, en wierp dat op de
aarde. Daarop volgden dreunende dondersiagen, bliksemen
en aardbeving! En de zeven engelen, die de bazuinen hadden gekregen, om daarmee de oordeelen op te roepen,
maakten zich daarop gereed, om de bazuin te blazen.
ZOO machtig is de invloed der gebeden! Zij zijn hefboomen, die de wereldcrisis doen aanrollen over de goddelooze aarde. De weggelachen smeekingen der strijdende
kerk komen als donderslagen Gods terug, die de gansche
schepping in beroering brengen vanwege de naderende gerichten.
DE GERICHTEN, DIE DE KOMST VAN DEN KONING
VOORBEREIDEN.
6

De menschen, „die op de aarde wonen" hebben in de
aardsche dingen hun Neil gezocht. Ze hebben profijt willen
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trekken van de algemeene genade zonder te roepen om de
bijzondere. Ze vervloeken hen, die van dien vloek spreken
en getuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel.
Nu gaat de Heere door zijn oordeelen hen treffen in die
gaven der algemeene genade, die zij gebruiken om een
koninkrijk te grondvesten tegen den rechtmatigen Koning.
De vloek, die om der zonde wil op de aarde rust, gaat
zich hoe langer hoe meer openbaren. Door die oordeelen
leidt de Heere meteen als eens in 't oude Egypte, zijn yolk
uit. De zeven engelen, die de bazuinen hadden, maakten
zich gereed om te bazuinen.
7 Eerst wordt de natuur getroffen. De eerste engel
bazuinde. Op dit hemelsche signaal kwam een hagelslag en
vuur daalde neer van den hemel. Met bloed was 't gemengd, als teeken hoe verdervend deze plagen 't menschdom treffen. Hoe vreeselijk greep deze bezoeking om zich
heen! De levensmiddelen-productie werd er door aangetast.
Het derde deel van den productieven grond verbrandde, en
het derde deel van de boomen en al het groene gras ging in
vlammen op. De geheele voedselvoorziening wordt door zulk
een catastrofe in de war gestuurd!
Telkens weer en telkens meer zal de Heere den verwaten mensch, die zonder Hem wil leven en meent de
natuur te beheerschen, toonen, dat Hij regeert.
8 De tweede engel bazuinde, en iets als een groote vuurspuwende berg, werd in de zee geworpen. En het derde deel
van de zee werd bloed, waardoor duidelijk werd, wat schrikkelijke verstoring en verwoesting werd aangericht in
dat groote watervlak, dat voor een belangrijk deel het
menschdom van voedsel voorziet, en waarover de producten
9 van de landen worden uitgewisseld. Een derde van wat
leefde in haar wateren werd dan ook gedood, en evenzoo
een derde deel der schepen te gronde gericht. Die zee,
waarvan de mensch zich bedient, om het leven hier op
aarde al meer te veraangenamen en al meer te bouwen aan
het groote Babel. Het wereldrijk zonder en tegen God
wordt al meer getroffen, hoe meer men zich van God
emancipeert.
10
Zoo gaat 't ook met de bronnen van bestaan, die de
mensch meent te beheerschen. Dat werd aangeduid door wat
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er gebeurde bij 't bazuinen van den derden engel. Op zijn
signaal viel een groote ster als een brandende fakkel op
de rivieren en bronnen, en het derde deel der rivieren en
bronnen, dus weer een zeer groot percentage werd bitter.
11 Want de naam der ster luidt „Alsem". Bitterheid beteekent
dat. En vele menschen stierven van het water, omdat het
bitter was geworden. Gelijk eens in Egypte de Nijl werd getroffen, die de hartader en levensgever was van het dorre
woestijnland, zoo worden door Gods oordeelen in al erger
mate de bronnen van bestaan getroffen, hoe meer de mensch
zich van zijn Schepper losmaakt, en tegen Zijn heiligen
Gezalfde den strijd aanbindt.
12 Ja, hoe meer dit geschiedt, hoe meer de orde der
natuur, op welks vastheid de mensch bouwt, wordt verstoord en losgewrikt. Op het blazen van den vierden engel
werd het derde deel der zon getroffen en het derde deel der
maan en het derde deel der sterren, zoodat het derde deel
daarvan verduisterd werd, waardoor het menschelijk bedrijf
wordt gestoord en stop gezet.
Zoo zal de vloek Gods meer en meer geopenbaard worden over de natuur, en over de gaven, die de Heere in Zijn
algemeene goedheid nog laat, waarop de mensch zijn vastheid bouwt, en waarop hij zijn koninkrijk opricht. Procesmatig zal tot 't einde toe God de Heere al meer toonen, dat
niet de mensch haar beheerscht, maar Hij. Geleidelijk, maar
in steeds sneller tempo en vreeselijker omvang worden de
zegeningen der schepping ingetrokken. Maar daarbij blijft
het niet!
De voorgaande oordeelen treffen den mensch nog alleen
maar in zijn uitwendig bestaan, en schudden aan zijn aarde13 wooing. Maar nu zag ik en hoorde een adelaar hoog in den
hemel vliegen, als om to speuren naar 't aas der dooden,
welke door de volgende nog veel vreeselijker oordeelen
zouden vallen, en met machtige stem riep hij: wee, wee,
wee om de aardbewoners, vanwege het bazuingeschal der
overige drie engelen, die de bazuin nog blazen moeten!
9 : 1 Want waren de plagen, die het natuurlijk Leven troffen,
al verschrikkelijk, die op de signalen der eerste vier engelen
losbarstten, vreeselijker zijn de geestelijke benauwingen, die
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door de laatste drie worden. ingeroepen.
Want toen de vijfde engel de bazuin blies, zag ik een
ster vallen van den hemel op de aarde. En haar werd de
2 sleutel gegeven van den put des afgronds. En zij deed
den put des afgronds open, en er steeg rook uit den put
omhoog als rook van een grooten oven, zoo dik en zwaar,
dat de zon en de lucht daardoor werden verduisterd.
Aan den Satan, eens een van Gods heerlijke engelen,
gevallen uit den hemel, wordt door God den Heere toegelaten, de aardbewoners te kwellen en te benauwen. Ze
hebben zich roekeloos losgemaakt van den hemel en van
God, en zijn waarheid niet aangenomen, ze hebben zich geschaard achter den duivel en zijn leugen geloofd, — nu
zullen diezelfde demonische machten, waarmee zij van God
hebben afgehoereerd, hen kwellen en benauwen.
Hoe meer het einde nadert, hoe meer de hel haar macht
mag toonen. Hoe meer ook de menschheid zal gevoelen,
aan Welke schrikkelijke machten zij zich heeft overgegeven.
Licht en lucht, die onmisbare gaven. Gods, worden verduisterd! Als een verstikkende rook, die den dampkring
vergiftigt en 't licht bedekt, verduistert de satanische
macht en invloed al meer de geesten. Een geweldige kracht,
een inwerking van booze geesten tot verleiding der menschheid, breekt los, om de aardbewoners te kwellen.
Want uit den rook kwamen sprinkhanen en verspreid3 den zich over de aarde. Gelijk de sprinkhanen, hoe klein
op zichzelf, zich in groote menigte over 't land verspreiden
en alle schoonheid en vrucht vernielen, zoodat er niet tegen
te strijden valt, zoo verspreiden zich booze geesten over de
4 aarde, om 't leven der menschen te verderven. Ze grijpen de
menschen niet aan in hun uitwendig bestaan. Den sprinkhanen werd zelfs uitdrukkelijk verboden, het gras der aarde
of 't groen der boomen te beschadigen. Slechts de menschen,
die het zegel Gods niet aan hun voorhoofd dragen, staan
5 aan hun benauwing bloot. Ze mogen ze niet dooden, ze zullen ze alleen maar kwellen. Maar die kwelling is zeer pijnEA en verlammend, zooals de steek van een schorpioen.
Vijf maanden lang zal ze duren. Dat is dus een belangrijk
deel van den tijd, die symbolisch twee en veertig maanden
zal duren.
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6 De levensvreugde, die de aardemensch het hoogste
acht, vliedt door hun werking weg. Levenslust en levensenergie kwijnen. Een moeheid en onvoldaanheid valt over
't menschdom. Een honger zonder verzadiging kwelt de
ziel. Een dorst, die niet gelescht wordt. Levensleegte doet
in de dagen van hun pijniging naar den dood verlangen,
maar de dood zal van hen vlieden. Leven kunnen de menschen niet, en sterven durven zij niet, en de dood zal van
hen vlieden.
7 Bij den Heere willen zij de uitkomst niet zoeken. Dus
zijn ze hulpeloos aan hun onzichtbare kwelgeesten overgeleverd.
Hulpeloos. Want schrikwekkend is hun macht. Symbolisch werd ze in 't visioen voorgesteld door allerlei
teekenen, die hun vervaarlijke kracht tot benauwen uitdrukken.
Het uiterlijk van deze sprinkhanen geleek op dat van
strijdrossen, tot den oorlog toegerust. Menschenmacht is
tegen hen niet bestand. Trouwens, op hun koppen hadden
zij iets als kransen van goud, zooals overwinnaars dragen,
waardoor nog meer gewezen werd op hun onoverwinnelijkheid. Het leken wel dieren, maar 't waren er geen — hun
aangezichten waren als aangezichten van menschen, waardoor duidelijk werd aangegeven dat deze „sprinkhanen"
8 wezens waren met verstand en wil. En dat ze haren droegen
als vrouwenharen wees op 't wilde, woeste en afschuwwekkende van deze hellegeesten. De tanden, als van
leeuwen, deden niet veel goeds verwachten. Ze verscheuren
en vernielen, wat als prooi in hun macht komt, en men
9 kan niets tegen hen uitrichten. Wapenen, die hen treffen
kunnen, bestaan niet tegen dezen demonische machten.
Daarop wees hun Borst, die als met een ijzeren pantser bekleed was. Trouwens, ze waren zoo schrikwekkend talrijk,
dat het gedruisch van hun vleugelen, waarmee ze naar
het oord, dat ze wilden verderven, toevlogen, gelijk was
aan 't gedruisch van vele strijdwagens en paarden, wanneer
ze oprukken ten strijde.
10 Kon men hen nog maar zien, dan kon men tegen hen
op zijn hoede zijn! Doch hun pijniging komt onverwachts,
in 't verborgen, van een zij de, vanwaar men 't niet ver69
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wacht. Daarop wezen de staarten, die er als schorpioenen
uitzagen, en ook venijnige angels bevatten.
En in hun staarten was hun macht, om de menschen
te beschadigen. Van alle zijden oefenen zij hun pijnigingen
uit over 't gekwelde menschdom.
11 Dat dit alles slechts symbolen zijn, en we te denken
hebben aan een ijzingwekkende hellemacht, bleek hieruit,
dat de engel des afgronds hun koning was. Die is de ziel
van hun optreden. Hij is 't, die hen organiseert en gebiedt.
Ge weet wel, wie bedoeld worth! In het Hebreeuwsch
is zijn naam Abaddon, en in het Grieksch heeft hij den
naam Apollyon: verderver beteekenen beide. Hij, die de
menschenmoorder is van den beginne, en wiens lust het
is Gods werk te verderven en te vernielen, is de groote
organisator van dit demonenleger. En daaruit is op te
maken, dat heel deze booze macht zijn instrument is, om
het menschdom in 't verderf te storten.
12 Het eerste wee is voorbijgetrokken. Maar 't was nog
een roepstem tot genade 1 ). Het wilde door de benauwing
het geplaagde menschdom doen vlieden tot God. Maar ze
zochten niet Hem, die het Leven is, doch den dood. Zie,
nog twee weeen komen na deze dingen! Het eerste heeft
reeds zoo groote benauwing gebracht! Dat toch de bewoners der aarde zich bekeeren, opdat ze de ellende der
twee weeen, die onmiddellijk volgen, ontvlieden!
13 Toen blies de zesde engel de bazuin. En ik hoorde
daarop een stem uit het midden van de vier hoornen van
het gouden reukofferaltaar, dat ik voor Gods aangezicht
had gezien, en waarop de gebeden der heiligen voor den
Heere waren gekomen, smeekend om de komst van het
Koninkrijk. Ook het oordeel, dat door de bazuin van den
zesden engel wordt ingeroepen, zal een voorbereiding voor
het groote eindgericht zijn, en dus een verhooring op de
gebeden der heiligen.
Die stem nu van tusschen de hoornen van het reukoffer1 ) Daarop wijst het feit, dat nog maar een gedeelte van de aarde en de
menschen door hun verwoestingen getroffen worden, en ze nog maar een gedeelte van den tijd duren. Het derde deel, waarover in dit hoofdstuk de verwoesting wordt aangekondigd, is reeds meer dan het vierde deel, in Openb.
6 : 8 bedreigd. Langzamerhand schrijden de oordeelen voort naar het laatste
oordeel, waardoor het geheel zal worden getroffen.
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14 altaar sprak tot den zesden engel, die de bazuin had: „Ontbindt de vier engelen, die gebonden zijn bij de groote
rivier, den Eufraat". En die vier engelen werden los gemaakt, die toegerust waren tegen uur en dag en maand en
jaar, om van de menschen het derde deel te dooden.
Allerlei rampen hadden de wereld getroffen. De voorspoed was door vele crisissen aangetast. Helsche kwelgeesten
hadden het geluk geroofd. Maar het leven der menschen
was tot nog toe gespaard. Nu zal dood en verderf de
menschheid decimeeren.
Aan den Eufraat wilden reeds in oude dagen de menschen den toren van Babel oprichten als middelpunt en
symbool van hun verzet tegen God. Daar ontstonden later
de wereldrijken, die er op uit waren, onder demonische
leiding de wereld te beheerschen en Gods bondsvolk te vernietigen. Vandaar, dat deze engelen symbool zijn van die
satanische machten, die werken in het centrum van de
Gode vijandige wereldmacht, maar tot nog toe in hun werking gebonden waren. Maar hoe wonderlijk! Als de zesde
engel gebazuind heeft, zullen ze losgelaten worden, maar
zich tegen die wereldmacht zelve keeren! Babel zal Babel
15 verstoren en verteren! Op uur en dag en maand en jaar,
door God den Heere bepaald, zullen die demonen den
vrede wegnemen van de aarde, over haar voile lengte en
breedte. Immers, die engelen zullen in hun viertal zich
keeren tegen de gansche wereld, zooals ze zich uitbreidt
naar West en Oost en Noord en Zuid, zoodat het gansche
menschdom tegen elkander verdeeld raakt. De oorlogen
zullen onder demonische leiding door de zelfzucht en goddeloosheid der godlooze menschen steeds in omvang toenemen, en uitgroeien tot vreeselijke wereldoorlogen, waarin
het menschelijk geslacht zichzelf voor een groot deel zal
verteren. Legerscharen van ongehoorde grootte zag ik tegen
elkaar optreden. Ontzaglijk zijn de menschenmassa's, die
tegen elkander in 't vuur worden geworpen.
16 Het getal van de legers der ruiterij was tweemaal tienduizendtallen van tienduizenden. Twee honderd millioenen!
Ruiters werden ze genoemd, maar 't waren schrikkelijke
17 rossen, die ze bereden. Ik zag de „paarden" in dit gezicht,
maar 't waren schrikwekkende monsters. Hun koppen leken
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op leeuwenkoppen, en uit hun muilen ging vuur en rook
en zwavel. En de ruiters, die er op zaten, waren bepantserd
met vuurroode, hyacinthblauwe en zwavelgele harnassen;
— het rood van vuur, 't zwartblauw van dikke rookwolken,
en 't geel van zwavel, — die huiveringwekkende gedachten
opriepen aan verderf en vernieling en helsche verwoesting.
Beelden, die wezen op vreeselijke oorlogswerktuigen, welke
't vernuft en de technische vaardigheid der menschen zal
uitvinden.
Alle energie der volken zal zich er op spitsen de meest
verderfelijke oorlogsmachines uit te vinden, om al wat
leeft te vernietigen.
18 Ontzaglijk zal dan ook de slachting zijn, die wordt aangericht. Door deze drie plagen werd het derde deel der
menschen gedood 1 ) : door het vuur en den rook en de
19 zwavel; die uitging uit hun bekken. Want de macht der
„paarden" is in hun bek, en in hun staarten! Hun staarten
zijn namelijk gelijk aan slangen en hebben koppen, waarmee zij schade toebrengen. De oorlogstechniek zal ten top
worden gevoerd en doet alzijdige verderfrnachines uit` vinden.
Dat zal de uitkomst wezen van de zoo hooggeloofde
„cultuur!" Een cultuur, maar zonder cultus ziet telkens
alle wetenschap en vernuft in dienst gesteld van de zelfzucht, die onder demonische leiding leidt naar de zelfvernietiging. Dat is de schrikkelijke ironie van den vloek
Gods over 't ontaarde menschdom!
20 Hoe vreeselijk deze oordeelen waren, ze handen toch
nog 't doel, om de menschen tot bekeering te roepen. Maar
de verdwaasde mensch zal niet willen luisteren. Hoe meer
ze worden geslagen, hoe meer zij zich verharden. Die door
deze plagen niet gedood werden, bekeerden zich zelfs niet
van de werken hunner handen. Laat staan, dat zij zich van
harte tot God bekeerden. Zij bleven, zoo zag ik, even als
vroeger, de booze geesten aanbidden, en voor afgoden van
goud en van zilver, van koper en van steen en van hout
1 ) Bij de laatste opgave werd het aantal menschen op de aarde geschat op
twee milliard. Welke ontzaglijke alles overtreffende verliezen hier worden opgegeven blijkt, als ge bedenkt, dat bij den huidigen stand der bevolking het
aantal dooden dus 666 millioenen zou bedragen.
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knielen, die niet zien kunnen noch hooren noch wandelen.
Zij bleven even dwaas als eertijds hun vertrouwen stellen
21 op wat niet helpen kan. En ook hun werken veranderden
niet, maar bleven even goddeloos. Ze hebben zich ook niet
bekeerd van hun doodslagen, noch van hun tooverijen,
noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen. Hoe zou
het ook! Als God niet erkend wordt, wordt ook de naaste
niet ontzien!
10

HET TIJDSTIP VAN DE KOMST DES KONINGS
EEN GEHEIMENIS GODS.
Nu zou men verwachten, dat de tijd gekomen was voor
den zevenden engel, om te bazuinen en mij het eindgericht
zou worden getoond. De andere zes hadden immers op de rij
of hun signaal doen hooren. Maar eensklaps wisselde het
tooneel.
1 En ik zag een anderen, een sterken engel neerdalen
uit den hemel. Zoo ontzaglijk groot was hij, dat hij zich
omhulde met een wolk, en een regenboog omkranste zijn
hoofd! En hoe heerlijk was zijn gedaante! Want zijn aangezicht schitterde als de zon. Ja, 't was alles gloed en schittering, kracht en majesteit wat aan hem was, want zijn
voeten geleken zuilen van vuur!
Straks zag ik, hoe de menschenkinderen hun verzet
tegen den Allerhoogste dorsten voort te zetten, ondanks
alles, wat hen overkomen was. Maar hoe ijdel leek nu dit
verzet! Deze machtige engel, dien ik aanschouwde, was nog
maar een enkele van Gods gerichtsdienaars, en hoe futiel
leek alle aardsche macht tegenover hem, die de wolken
tot zijn strijdwagen heeft, wien geen menschenoog kan aanzien vanwege zijn heerlijkheid en voor wiens vuurvoeten
alles verschroeit, waar hij ze nederzet! En zoo heeft God
de Heere er tienduizenden bij tienduizenden! Maar Gods
yolk behoeft niet te vreezen. Immers, de regenboog om zijn
hoofd herinnerde aan Gods verbond. Bij al het vreeselijke,
dat nog geschieden moet, zou God de Heere Zijn trouw
aan Zijn yolk bevestigen en hen beveiligen en uitleiden.
2
Dat zijn verschijning in verband stond met de komst
van den Koning der koningen, Die den raad Gods tot Onze
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verlossing, maar tot ondergang van al wie God wederstaat,
zal voltooien, bleek hieruit, dat hij een kleine boekrol in
zijn hand had. De inhoud daarvan ging de geheele wereld
aan, daarom zette hij zijn rechtervoet op de zee en zijn
linkervoet op de aarde (waaruit nog des te meer zijn ontzaglijke grootte en kracht bleek en hoe alles aan hem en
zijn Heer onderworpen was).
3 En hij riep een commando uit, en zijn stem was zoo
geweldig en ontzagwekkend als het brullen van een leeuw,
waarvoor al het woudgedierte sidderend zwijgt. En toen
hij geroepen had, klonken als antwoord daarop zeven geweldige stemmen met het gedreun van donderslagen. Gelijk bij het openen der zeven zegelen, en op het blazen der
zeven bazuinen, openbaarden deze donderslagen weer iets
nieuws aangaande den tijd, die de komst van onzen Koning
voorafgaat, gaven daarop weer een geheel eigen kijk en
wierpen op dien tijd een nieuw licht.
4 Getrouw aan mijn opdracht, dat ik zou opteekenen
voor de kerk des Heeren, wat ik zou zien en hooren, zette
ik mij tot beschrijven van wat de zeven donderstemmen
gesproken had den. Immers, voor 't verstaan van den gang
der wereldgeschiedenis tot den jongsten dag vormden zij
een onmisbaar element. Maar dit werd mij niet toegelaten.
Ik hoorde een stem uit den hemel, die mij toeriep: verzegel, hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben,
en schrijf dat niet! Het mag niet openbaar gemaakt, maar
het moet een geheim blijven tusschen u en uw Meester!
Want het zal altijd de regel blijven voor de kerk des Heeren,
wat Hijzelf gesproken heeft voor Hij heenging van de
aarde: het komt u niet toe, te weten de tijden en gelegenheden, welk de Vader in Zijn eigen hand gesteld heeft.
Het boek der Openbaring zal duidelijk de lijnen aangeven,
waarlangs de historie tusschen 's Heeren hemelvaart en
Zijn wederkomst zich zal bewegen. Maar nimmer zal met
volkomen juistheid gezegd kunnen worden, hoever de
historie is gevorderd. Nooit zal iemand kunnen aangeven,
wanneer de dag Zijner toekomst aanstaande is. Mag die dag
soma zeer nabij lijken, dat de zevende bazuin geblazen zal
worden, welke het laatste oordeel inroept, steeds weer zullen er onverwachte gebeurtenissen zijn, gedurig zullen er
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wendingen zijn in de wereldhistorie door onvermoede elementen. Daaraan herinneren de zeven verzwegen donderslagen. Er is een hiaat, een gaping in onze kennis van wat
er gebeuren zal, en de wijze waarop het komen gaat. Wanneer de Heere komt, is dus nooit met zekerheid te zeggen.
Maar dat Hij komen zal, is vast; en ook, dat de dag van
Zijn komst met ongebroken voortgang nadert.
DE KONING KOMT ZONDER VERTRAGING.
5 Ja, daarin — in de afwikkeling van al datgene, wat
gebeuren moet, om 's Heeren komst mogelijk te maken,
is geen gaping. Hij is altijd door de Konzende!
En bij God den Heere zijn alle gebeurtenissen voorzien,
en eenmaal zal al wat readselachtig is, in eeuwigheidslicht
verklaard worden!
Want de engel, dien ik zag staan op de zee en op de
6 aarde, hief zijn rechterhand ten hemel, en Hij zwoer bij
Dien, Die tot in alle eeuwigheid leeft, Die blijft, als al de
boozen met hun werken vergaan, en over hun eeuwige bestemming beschikt, Die ook trouwe houdt aan de Zijnen en
eeuwig leeft, en nooit varen laat de werken Zijner handen.
Hij zwoer dan bij den Eeuwige: Er zal geen uitstel meer
zijn, maar zonder vertraging zal alles worden heengeleid
7 naar het eindgericht. In de dagen, wanneer de zevende
engel de bazuin gaat blazen, zal dat het signaal zijn, dat
het einde inluidt. Dan wordt voi-bracht, tot voltooiing gebracht en ten voile verwezenlijkt het geheime raadsbesluit
van God, dat nu nog grootendeels een verborgenheid moet
blijven voor Zijn yolk, maar dat niettemin zeker wordt
vervuld. Dan wordt in voile glorie het koningschap en de
heerschappij van den Heere en van Zijn Christus geopenbaard. Dan zal alle vijand onderworpen worden, die nu
nog Gods yolk verdrukt.
DE KERK VAN DEN KOMENDEN KONING MOET
HEM WAKEND EN WERKEND VERWACHTEN.
Zoo is dus Gods leiding in de historie naar het groote,
door Hem bepaalde eindpunt wel voor Zijn yolk een nooit
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te doorschouwen verborgenheid. Wij moeten wachten op
Zijn daden. Maar bij den Heere is er geen onzekerheid.
Met vaste hand en met ongestoorden gang leidt Hij alle
dingen naar het glorievolle doel, dat Hij zich gesteld heeft.
En wij moeten ivakend wachten op Hem, die komt zonder
uitstel.
Wij moeten ook werkend wachten.
8 De stem, die ik gehoord had 'nit den hemel, sprak
weer met mij, en zei: Neem dat boekje, dat geopend ligt
op de hand van den engel, die staat op de aarde en op de
9 zee! 1k ging daarop naar den engel, hem vragende, om
mij dat boekje te geven. En hij zei tot mij: neem het, en
eet het op; en 't zal uw buik bitter maken, maar in uw
mond zal het zoet als honig zijn.
10 Ik deed wat hij mij opdroeg. Ik nam de boekrol uit
de hand van den engel en — bedenk, het was een. visioen!
— ik at ze op. Ze smaakte zoet als honing. Maar toen ik
ze opgegeten had, gaf het een bittere nasmaak. Ik kreeg
er pijnlijke krampen van in mijn buik.
11 Toen gaf de engel een verklaring van dit visioen. „U
staat nog een zware taak te wachten! Gij moet getuigen
van de komst van Christus en het naderend gericht voor
vele volken en nation en tongen. Dat is Gods groote genade.
Het einde komt niet voordat het Evangelie van den Komenden Koning is uitgegaan tot alle volkeren. Gij moet het
hen aanzeggen, dat zij er bij betrokken zijn, en het komend
einde over hen alien zal beslissen. Gij moet daartoe de
boodschap geheel in u opnemen: Ge moet er een mee
worden. Ge moet u met het Evangelie vereenzelvigen. Ge
moet altijd en overal getuige zijn, en niets dan getuige
van den Komenden Koning. En gij niet alleen, maar ook de
Kerk des Heeren, die dat getuigen tegen den geest der
eeuw moet voortzetten tot het laatste der dagen. Pijnlijk
zal de tegenstand zijn, de haat, en het verzet, die dat
Evangelie oproept bij de goddelooze wereld die de verlossing niet begeert. Ze zal u tot mikpunt kiezen voor den afkeer van uw Koning. Ze zal aan de Kerk des Heeren haar
woede over de verstoring van haar rust willen koelen.
Het Evangelie zal u zoodanig vele smarten berokkenen.
Dat ligt niet aan het Evangelie zelf! Integendeel! Dat is
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zoet en zalig voor wie gelooft! Het ligt alleen aan uw positie
in de wereld. Ge zult het getuigen niet kunnen en mogen
laten. Maar 't zal u zware verdrukking berokkenen."
DE KERK ALS GETUIGE VAN DEN KOMENDEN KONING.
11 Deze roeping van de kerk des Heeren in 't mid den
der wereld is oorzaak, dat haar positie al benarder wordt
en zij in allerlei benauwing komt, hoe meer het naar het
einde loopt, en dat dus slechts bij haar blijft, wie haar
innerlijk toebehoort. Dat bleek uit wat er nu gebeurde.
1 Toen werd mij een riet gegeven, gelijkend op een meetstok 1 ), met de woorden: sta op, en meet den tempel Gods,
en het reukaltaar (waarop de gebeden der heiligen tot God
2 waren gebracht), en die daar aanbidden. Maar geef den
buitensten voorhof prijs, en meet dien niet. Want die is
gegeven aan de heidenen; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden lang.
Daar de tempel te Jerusalem niet meer bestond, toen
ik dit bevel ontving, en hier gesproken werd van den
tempel Gods en die daarin aanbidden, was mij duidelijk,
dat niet de tempel te Jerusalem bedoeld was, maar de gemeente des Heeren van den nieuwen dag, gebouwd uit
levende steenen, waarin geen bijzondere priesterschap meer
bedient, maar alien priesters zijn geworden, die aanbidden
voor Gods aangezicht. Gods yolk, dat Hem in waarheid aanbidt en dient, wordt als Zijn eigendom afgegrensd, waarover
Hij waakt. Hen mag de vijand niet te gronde richten 2).
Wie echter den Heere slechts schijnbaar toebehooren,
en Hem niet innerlijk zijn toegedaan, laten Hem in de verdrukking los, en worden als vijanden van het huis van
Christus openbaar. Want den voorhof van het heiligdom
mocht ik niet meten. Die zal aan de heidenen overgegeven
worden, en zij zullen de heilige stad vertreden twee en
veertig maanden. Het is noodig, dat telkens weer die beproeving over de kerk des Heeren komt, opdat alleen in de
1) Denk aan z.g. spaansch riet, vroeger yea als meetstok gebruikt.
2) Juist als in hoofdstuk 7 wordt dus eerst de beveiliging van Gods yolk
getoond, voor over hun verdrukking wordt gesproken.
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kerk des Heeren overblijven, die den Heere waarlijk toebehooren. De „heilige stad", de „voorhof", al wat kerk en
christen schijnt, hoe nauw ook met het „heiligdom", het
verbond, het Woord en den dienst van God verbonden, zal
in de verdrukking ten ondergaan en ten val gebracht worden. Ja, ook al, wat in naam van den Christus op allerlei terrein des levens is gebouwd, zal vertreden worden, en in haat
vertrapt, zoodat er geen uiterlijke glans overblijft, welke
't oog kan bekoren, en 't hart verleiden, om zonder innerlijke verbinding bij de kerk des Heeren te willen behooren.
Die vertreding door de Gode vijandige wereldmacht zal
geschieden gedurende twee en veertig maanden: heel den
tijd van Christus' hemelvaart tot aan zijn wederkomst, in
opeenvolgende vlagen, in telkens toenemende heftigheid,
tot er in den tijd van den antichrist in 't geheel geen plaats
zal gelaten worden aan de kerk en haar instellingen. Geheel
den tijd, voorafgaande aan 's Heeren wederkomst, dreigt
echter de kerk dit gevaar, en is ze als een belegerde veste 1).
3 Maar de kerk des Heeren mag niet lijdelijk neerzitten,
of vreesachtig wegschuilen! Integendeel, ze moet actief tegen
de wereld en het wereldleven optreden, en daadwerkelijk
opkomen voor haar Heer en Koning!
Want, zoo ging de stem voort, die mij mijn opdracht
gegeven had: Ik zal aan Mijn twee getuigen opdragen, om
twaalfhonderdzestig dagen te profeteeren, met zakken bekleed.
Dat is de positie en de roe ping der kerk, getuige te zijn)
gedurende heel den tijd voorafgaand aan Christus' weder1 ) 42 maanden is natuurlijk weer een symbolische tijd. Ze is gelijk aan de
1260 dagen, en de 3 1/2 jaar, waarvan telkens weer sprake is in 't boek der
Openbaringen, en waaronder de tijdsruimte der nieuwe bedeeling moet worden
verstaan. Dat hier sprake is van maanden, wijst op de lange periode van de
verdrukking der kerk. Hoe lang duurt een vijandelijke bezetting van 42 maanden,
waarin maand in maand uit op uitkomst wordt gehoopt!
In Daniel vinden we reeds deze tijdsaanduiding. Daar luidt ze: een tijd, en
tijden en een halven tijd, 12 : 7, vgl. Op. 12 : 14. Daar ligt in uitgedrukt, hoe de
verdrukking der geloovigen in steeds stijgende mate zal toenemen. Eerst een
periode, die geruimen tijd zal duren, en na een tijd van verademing keert ze
in verdubbelde mate terug, met steeds heftiger vervolging en vertreding. Ook
dan is nog 't einde niet bereikt, want nog een derde periode van de overheersching door den vijand van Gods yolk volgt, die echter plotseling zal afgebroken worden. (Vgl. Prof. Aalders op Daniel in de Korte Verklaring).
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komst. Is ze overmeesterd door de lief de tot Hem, dan zal
ze niet kunnen laten voor Zijn eer op te komen, die in de
wereld gedurig wordt gesmaad. Haar leven zal in de wereld
steeds staan in het teeken van de antithese. Maar zij mag
ook niet anders, bet is haar roeping, in de wereld het besef
steeds levendig te houden, dat Christus Koning is, en dat
Hij komt, om de aard te richten. Het is Zijn genade, dat Hij
door Zijn kerk de wereld nog roept tot onderwerping, voor
het oordeel terugroept, opdat er niemand te verontschuldigen zal zijn. Dag aan dag, „twaalf honderdzestig dagen"1),
zal zijn Kerk in haar woord en haar levenshouding moeten
getuigen tegen 't goddeloos doen en streven der menscben.
Daarom zijn ze met zakken bekleed, met rouwkleederen, als
beeld van hun optreden tegen den geest der eeuw, van hun
Anders zijn, en hun prediking zal gedurig boetprediking
moeten zijn.
4 Het zijn maar „twee getuigen", symbool, hoe weinig de
kerk zal zijn tegenover zoovelen. Maar zijn zij Bering in
aantal, Ik verleen hen groote macht! Als twee olijfboomen zijn ze, en als twee kandelaren, die voor den Heere
der gansche aarde zijn. Zijn oog is gedurig op hen, Hij
waakt over hen, en verzorgt ze, zoodat de „olie" der bekwaammakende genade des Geestes hen aldoor toestroomt,
waardoor ze als kandelaren hun licht uitstralen over de
geheele aarde 2 ). Ook zullen ze in hun „tweetal" elkander
aanvullen. Wat den een ontbreekt, zal de ander bezitten. Zoo
zijn ze zinnebeeld van al Mijn getuigen, die in het wereldleven en den wereldstrijd voor Mij zullen uitkomen, en de
dachte aan de komst van den Koning levendig houden.
5 Ik zal maken, dat ze hun roeping kunnen vervullen,
zoolang als het noodig is. Fel zal 't verzet zich tegen hen
keeren, maar wanneer iemand tracht, hen aan te randen en
1) Twaalf honderdzestig dagen is 't zelfde als 42 maanden of 31/2 jaar. Nu
worden dagen genoemd, om 't onophoudelijke van het getuigenis der kerk uit
te drukken. Dag in dag uit, zonder ophouden, zal zij antithetisch moeten staan
in woord en levenshouding tegenover 't gedrag der wereld.
2) Duidelijke zinspeling op Zach. 4 : 2 v.v., waar gesproken wordt van 2
olUfboomen, die de kandelaren, welke voor den Heere der gansche aarde
staan, gedurig van olie voorzien. Daar zijn Zerubbabel en Jozua, de beide
leiders van Israel na de ballingschap, de door God bekwaamde en verzorgde
„kandelaren".
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te gronde te richten, voor zij hun roeping hebben volbracht,
dan gaat een vuur uit hun mond, en verteert hun vijanden.
En wanneer iemand wenscht en plannen beraamt om hen
schade te doen, moet hij, naar 1k bepaal, op deze wijze gedood worden: wie Mijn yolk tegenstaat in 't vervullen van
de taak, die Ik hen opgedragen heb, zal bemerken, dat
Mijn Woord, dat ze prediken, de waarheid is, en de oordeelen, door hen aangezegd, komen, en ervaren, dat zij
onder Mijn hooge bescherming staan! 1)
6 Geweldig is ook de macht van de getuigen Gods. Zij
bezitten de bevoegdheid, de krachten te gebruiken van een
Mozes en een Elia samen, die beide geweldige getuigen van
het oude verbond, als het voor den Naam en de eere Gods
noodig is. Zij hebben dus de bevoegdheid om den hemel
te sluiten, zoodat er geen regen valt op de aarde, als eens
op 't gebed van een Elia geschiedde. Zij bezitten de macht,
om het water te veranderen in bloed, dus de bronnen van
bestaan op aarde aan te tasten, zooals eens een Mozes in
Egypte de levensader van het land, den bevruchtenden Nijl
aantastte. Zoo zijn zij in staat de aarde te slaan met allerlei plaag door hun gebed, en zoo de grootste verstoring en
ellende teweeg te brengen in de rust en 't leven der menschen buiten God, wanneer zij maar begeeren in geloof,
als 't noodig is voor den Naam en de zaak des Heeren 2).
Het gebed der rechtvaardigen vermag veel, en 't geloof is
de overwinning, die de wereld overwint, en God doet op
't geloovig gebed om de komst van Zijn Koninkrijk Zijn
oordeelen over de wereld komen.
7
Maar wanneer zij hun getuigenis voleindigd hebben,
1) Duidelijke zinspeling op 2 Kon. 1 : 9-12, waar op 't woord van Elia vuur
uit den hemel daalt, en doodde wie hem wilden aanranden. Hier staat echter
niet, dat Gods getuigen dood en verderf om zich heen zullen werpen, wanneer
zij maar willen, maar dat God de Heere hen de bevoegdheid verleent, om
de kracht en waarheid van het Woord, dat ze spreken daadwerkelijk te toonen,
als men hen tot zwijgen wil brengen. Hier is te denken aan de opmerkelijke
wijze, waarop de Heere menigmaal de pogingen om Zijn dienstknechten te
laten omkomen, heeft doen mislukken en hen heeft gestraft, die de predikers
van zijn Evangelie tegenhouden, vooral in dagen van strijd.
2) „Is de Kerk, en zijn hare dienaren daarom menigmaal tot zoo weinig ,
in staat, het getuigt tegen Naar en hen. Het schort bij de gemeente en ambtsdragers dan aan geloof, Matth. 21 :21 en aan gebed, Joh. 14 : 12-14." Prof.
Greydanus in de „Korte Verklaring" op dit vers.

BO

en gedurende de door God vastgestelde tijd de boodschap
des Evangelies heeft weerklonken, en de tijd der genade
voorbij is, zal de Heere toelaten, dat het beest, dat uit den
afgrond opkomt, de antichrist, dat werktuig van Satan,
dat de menschenwereld beheerschen zal, niet alleen tegen
hen mag strijden, maar de kerk onder den voet loopen, en
haar „dooden". Het bestaan van Christus' Kerk op aarde zal
ophouden, haar stem zal geheel zwijgen, en de hel zal ongestoord heerschen op de aarde — voor een tijd!
8 En hun lijken zullen liggen op de straat der groote
stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte,
alwaar ook onze Heere gekruisigd is. Daar, waar de wereldmacht haar centrum heeft, zal ze al de goddeloosheid en
wetteloosheid en verzet tegen den Heere van Sodom en
Egypte in zich vereenigen, en daar zal de haat culmineeren,
die eens in Jerusalem onzen Heiland aan het kruis heeft
geslagen, en zich richten tegen Zijn Kerk. De ruines der
kerken, en de verscheurde overblijfselen van den Evangeliedienst zullen openlijk toonen, dat het met de kerk gedaan
is op aarde.
9 En dan zal ook blijken, hoe gehaat die kerk des Heeren
is om haar getuigen van haar Koning. De volken en stammen en natien van de geheele wereld zullen het oog gevestigd hebben op die doode overblijfselen van waar eens
kerkelijk leven was, en zij verlustigen zich er in. Eindelijk
is de stem van die gehate getuigen Gods gesmoord, eindelijk kunnen zij zich rustig uitleven naar hun lust, zonder
10 door hun wee-geroep te worden gestoord. Hun haat doodt
alle menschelijk gevoel. Zij laten niet toe, dat hun lijken
worden begraven. Integendeel! Bij den bouwval van de
kerk viert men vroolijk feest. Als teeken van hun vreugde
zenden zij, die op de aarde wonen en den hemel haters
en Hem, Die daarin woont, elkander geschenken omdat
de „twee profeten", de getuigen Gods, die hen zoolang gekweld hadden, door met hun prediking hun geweten op
te schrikken, nu zwijgen. Nu kunnen zij ongehinderd leven
naar hun lusten. Zoo denken ze!
11 Maar aan hun onheilige vreugde komt ras een eind.
Ze duurt maar „drie en een halve dag", en komt niet tot
de volheid van het zevental. Plotseling wordt ze gestoord
Openbaring. 6
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door het ingrijpen Gods. Ze doen een vreeselijke ontdekking. De getuigen waren niet dood, maar leefden bij God.
Hun doode lichamen worden eensklaps opgewekt door een
geest des levens van God, die hen weer bezielt en waardoor ze gaan staan op hun voeten. Een groote vrees valt
op degenen, die hen aanschouwen! Daar staat in die herleefde getuigen het Evangelie voor hun oogen geincorporeerd, daar beseffen ze met ontzetting: 't was alles waar,
wat ze hebben gepredikt en het oordeel, dat ze hebben aan12 gekondigd! Doch er is geen tijd meer voor bekeering. De
dag des oordeels is aangebroken. Zij hooren een luide stem
uit den hemel, die den Godsgetuigen toeroept: Stijgt op bierbeen! En zij stijgen op voor 't oog van hun doodelijk verschrikte vijanden naa.r den hemel in een wolk, zooals eens
hun Heer is opgevaren. Zij hebben Zijn wederkomst aangekondigd ten gerichte, nu worden zij Hem tegemoet gevoerd
in de lucht, om Hem of te halen.
13 En op 't zelfde oogenblik barst ook het oordeel over
hen los. Een ontzettende aardbeving geschiedt in die ure,
waardoor de wereldstad, het centrum van de wereldmacht,
waggelt op Naar grondvesten. Ontzaglijk zijn de gevolgen.
Een tiende deel der stad stort in. Daarmee is dat middelpunt van de macht van antichrist verstoord. Velen, die
naam hadden in dat rijk, en steunpilaren waren van die
goddelooze macht, worden in de aardbeving gedood. Zevenduizend 1 ) mannen van naam en invloed, de voornaamste
steunpilaren van het Babylon der goddeloosheid, zien bun
naam met hen vergaan door 't hoogste strafgericht.
Een schrikkelijke angst grijpt de overigen aan. Nu
geven ze in huiverend ontzag den God des hemels, waarmee
zij niet gerekend hadden, eer. Maar het is te laat! De tijd
der genade is voorbij.
Het tweede wee is weggegaan. Het derde en laatste
14
oordeel komt er snel achteraan, zonder tusschenpoos.
15 Nu blaast de zevende engel zijn bazuin. En meteen
begint een machtig koor in den hemel de overwinning des
Konings te bezingen, met deze woorden: Het koninkrijk
der wereld is aan onzen Heer gekomen, en de heerschappij
1) Met dit symbolische getal wordt ook weer een volheid aangeduid.
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aan Zijn Christus! En Hij zal als Koning regeeren tot in
alle eeuwigheid!
16 En de vierentwintig ouderlingen, die als vertegenwoordigers der kerk van oud- en nieuw verbond voor God
gezeten waren op hun tronen, daalden van hun zetels af,
om God te prijzen voor de verlossing van Zijn kerk, met
17 deze woorden: Wij danken U, Heere God, die de Almachtige is, en U hebt betoond, Die zijt en Die waart eeuwig
Dezelfde. Wij danken U, dat gij uw macht gebruikt hebt, en
Koning zijt geworden!
18
Gij hebt alien tegenstand tegen Uw heerschappij gebroken.
De heidenen, de goddeloozen, die U niet erkenden en
geloofden, waren toornig geworden, en hadden het erop
gezet, Uw naam en dienst van de aarde uit te roeien. Maar
Uw toorn keerde zich tegen hun snoodheid en nu is de dag
gekomen! Die toorn, die zij ais een schat vergaderd hebben,
zal losbreken. De dag, waarop Gij vergelding zult doen als
de Rechtvaardige Rechter. Nu is 't de tijd, dat de dooden
geoordeeld zullen worden naar hun werken. Gij zult Uw
dienstknechten, den profeten, die van U hebben getuigd,
zoolang ze op aarde waren, en aan de heiligen, die Uw
Naam vreezen, den kleinen en den grooten, die vooraanstonden, en die klein en niet geacht waren, het loon geven
voor hun trouw. Zij mogen nu eeuwig ongestoord wonen bij
U en Uw heerlijkheid, en ais koningen met U heerschen.
Maar nu zult ge verderven, die de aarde verdierven, en onttrokken aan de bestemming, waartoe Gij ze geschapen had!
19 Toen zag ik, dat de tempel Gods, de eeuwige werkelijkheid, waarvan de aardsche tempel afbeelding en symbool
was, in den hemel werd geopend, ais teeken, dat God de
Heere zich niet langer verborgen houden zal, maar ,Zijn
voile majesteit en heerlijkheid treden zal voor aller oog.
Ook de ark des verbonds werd gezien: God zal zich nu in
onbeperkte mate openbaren als den God van Zijn yolk, den
God des verbonds, en al Zijn kinderen zullen nu Zijn voile
gemeenschap genieten. Maar Zijn verschijning zal ontzettend
en schrikwekkend zijn voor de goddeloozen. Want bliksemstralen schoten uit bij 't verschijnen van de majesteit Gods,
en machtige stemmen werden gehoord. De aarde beef de en
Openbaring. 6*
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een groote alles vernietigende hagelslag viel neer uit de
zwarte oordeelswolken, die zich boven de aarde samenpakten.

DE ACHTERGROND VAN DEN STRIJD TEGEN DE KOMST
VAN DEN KONING GETOOND.
12 Maar nog werd mij deze eindoverwinning, en wat daarna
komen zal, niet in visioen getoond. Weer schoof zich voor
de eindcatastrofe een nieuw gezicht, waardoor de geschiedenis van de komst des Konings nog weer van een andere
zijde werd belicht. Nu zag ik, wat de diepste wortel
is van al de bestrijding, die het koninkrijk Gods en de
kerk des Heeren in de wereld ondervindt. De drijfveer
daarvan komt niet op uit de wereld der menschen, maar
ligt in de geestelijke wereld daarachter.
1 Toen werd er een grootsch teeken aan den hemel zichtbaar, van hoogst belangrijke beteekenis: Omhoog in de
lucht, afdalend naar de aarde zag ik een vrouw, bekleed
met de zon, en de maan was haar voetbank, en op haar
hoofd had ze een kroon van twaalf sterren. Ze stelt de
Kerk des Heeren van alle tijden voor. Deze is van hemelschen oorsprong, immers is ze enkel en alleen een werk
van Gods hemelsche genade. In haar, en om haar wordt
ook de schepping gered, en ontvangt ze haar bestemming
weer terug. Over al de heerlijkheid der schepping zal zij
heerschen, opdat zij er wederkeerig haar Schepper mee kan
dienen. Daarom zag ik die vrouw bekleed met de zon, en
onder haar voeten was de maan, en op haar hoof d had ze
een kroon van twaalf sterren.
2 Deze vrouw was zwanger, en in barensnood en schreeuwde in haar weeen. Zoo heeft het Israel van het oude verbond
in strijd en moeite en druk en benauwing den Christus
voortgebracht, naar het vleesch.
3 Maar zie, dat Kind had voor Zijn geboorte al een
vreeselijken vijand! Een ander teeken werd zichtbaar aan
den hemel: een groote, rossige draak, gloeiend van nijdigheid. Een afzichtelijk monster, met zeven koppen en tien
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4 horens, en op zijn koppen droeg hij tien kronen. En zijn
staart sleurde een derde deel van de sterren des hemels mee,
en wierp die op de aarde. Symbool van den Satan, ook uit
den hemel afkomstig, eens een der heerlijkste engelen,
maar uit zijn oorspronkelijken staat gevallen, en nu vol
haat en wraakzucht tegen God en Zijn heiligen gezalfde
en al wat den Heere wil toebehooren. De zeven koppen en
de tien horens met de tien. kronen 1 ) beelden af, hoe hij
zich de wereldheerschappij aanmatigt, en de ziel is van
al de onderscheiden wereldrijken in hun anti-christelijk
streven. En daarbij staat een geweldige geestenmacht hem
ten dienste, want een groot aantal engelen heeft hij meegesleept in zijn val.
't Is dus al een oude strijd, de strijd tegen den komenden Koning, en de ziel van die strijd is de Satan. Ze dateert
al van 't begin der wereld, want sedert de komst aangekondigd werd van een Verlosser, is hij gedurende heel het
oude verbond in actie geweest om de geboorte van het
Kind te verhinderen. Maar zijn grootste activiteit heeft de
Booze ontwikkeld tijdens de eerste komst van onzen Heiland op aarde. Ik zag dan ook hoe de draak vol spanning
zich vOOr de vrouw stelde, die baren zou, om haar Kind te
verslinden, wanneer zij het baarde. Hij wilt immers dat
dit Kind Zijn grootste vijand en toekomstige overwinnaar
was, en daarom heeft hij vanaf de geboorte van onzen
Heere Jezus Christus alles in 't werk gesteld, om hem geheel en voorgoed uit den weg te ruimen.
5 Eindelijk baarde de vrouw een zoon, een kind van
mannelijke kracht, Wien de wereldheerschappij is weggelegd. Hij zal toch met ijzeren schepter alle heidenen regeeren
en beheerschen en bij alien, die hem niet gehoorzamen,
alien tegenstand met geweld breken. De draak kreeg het
Kind niet, want Het werd plotseling weggerukt naar God
en Zijn. troo p. Ge weet, hoe de Satan onzen Heiland heeft
belaagd, van Zijn geboorte af aan, en meende Hem uit den
1 ) Zeven en tien zijn hier weer zinnebeelden van volkomenheid. Al de
aardsche macht brengt hij, die Zich de Overste der wereld noemt, successievelijk
onder zijn heerschappij, tot alles in Zijn dienst staat. (Openb. 13) In alle antichristelijk streven en woelen oefent hij Zijn invloed uit. Alle aardsche macht
organiseert hij daarbij gedurig tegen Christus en Zijn Kerk.
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weg geruimd te hebben, toen Hij door de woede der Joden
bewerkt had, dat Hij aan het kruis geslagen en gedood
was. Maar toen greep Gods hand in. God wekte Hem op
en nam Hem op in Zijn heerlijkheid, ja, zette Hem in Zijn
troon.
6 Nu het Kind, het door God beloofde vrouwenzaad, aan
den draak ontkomen is, gaat zijn woede zich tegen de gemeente keeren, om in haar den Heere Christus nog zooveel
mogelijk schade te berokkenen. Maar ook nu komt Gods
hand tusschenbeide. Daarom zag ik, hoe de vrouw vluchtte
naar de woestijn, alwaar van Godswege een plaats voor
haar in gereedheid was gebracht, opdat zij daar twaalfhonderdzestig dagen onderhouden zou worden. God beschikt het zoo, dat gedurende den ganschen tijd van
Christus' hemelvaart tot aan Zijn wederkomst, de kerk een
plaats heeft op de aarde en van dag tot dag Gods zorg
geniet. Al kan haar verblijf in deze wereld een vertoeven in
een woestijn genoemd worden, een tijd van vluchten en
zwerven, ontbering en bestrijding, toch zal de Satan haar
niet kunnen vernietigen. God zorgt, dat zij in stand wordt
gehouden. Hij waakt over haar, van dag tot dag, beschermt
haar, en leidt haar voort.
7 Want de draak had het maar niet stil aangezien, dat
het Kind werd weggerukt tot Gods troon! Met heel zijn
duivelenmacht is hij onzen Heere Christus nagesneld, om
Hem Zijn troonsbestijging te beletten. Doch de hemelsche
legerscharen, die tijdens 's Heeren strijd en lijden door den
Booze hier op aarde niet mochten ingrijpen, trokken nu
de belagers van hun Heer en Koning tegemoet. Michael,
de vorst en aanvoerder van het engelenheir, keerde zich
met al zijn hemelsche legersscharen tegen den draak, die
8 zich met zijn engelen hevig te weer stelde. Maar hij kon
geen stand houden. Hij leed de volkomen nederlaag en
9 werd met zijn duivelenheir uit den hemel verjaagd. En
neergesmakt op de aarde, werd de groote draak, ook wel
de oude slang genoemd om zijn gluiperige listen, of duivel,
lasteraar, en Satan, tegenstander van God, die de geheele
wereld verleidt van God af: neergesmakt werd hij op de
aarde, en zijn engelen , met hem.
10
En ik hoorde een luide stem (de stem der engelen, die
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zich verblijden in de verlossing der menschen) in den
hemel roepen: Nu is reeds in principe de strijd gewonnen.
Nu is de redding en verlossing verworven, en het heil van
onzen God kan worden uitgedeeld, en door Zijn kracht
toegepast aan al Zijn yolk! En de macht van Zijn Gezalf den
Christus is bewezen! Want de aanklager van onze broederen, de menschen, de kinderen Gods, die hen dag en nacht
aanklaagde voor onzen God, is neergeworpen op de aarde,
en mag voor Gods troon niet meer komen. Toen onze
Heere Christus Zijn verlossend werk nog niet had volbracht,
kon hij met een schijn van recht op onze broederen, de
kinderen des Heeren op aarde, wijzen en hen beschuldigen
vanwege hun menigvuldige zonden en hun verdoemenis
eischen en vragen: hoe kon God, de Heilige en Waarachtige,
met zulken bemoeienis houden? God de Heere Zelf kon toen
den Satan het geheim van ha wonder der verlossing, dat
Hij in Zijn Raad besloten had, nog niet openbaren. Zou Hij
Zijn ergsten vijand inzage geven in Zijn heilsplannen? En
zoo moest de Heere toelaten, dat Satans beschuldigingen
opklonken voor Zijn troon. Maar nu kan hij niets meer
tegen Gods kinderen inbrengen, daar Christus hun Borg
is, die voor al hun schulden volkomen heeft betaald.
11 Hij kan ook niets wezenlijks meer bij de geloovigen
inbrengen. Hij tracht hen wel van 't geloof in de verzoening of te brengen en hun den troost te ontrooven, door
hen op hun zonden te wijzen, en te beschuldigen: gij hebt
geen heil bij God! Maar zij overwinnen hem — en hij
moet onverrichterzake afdeinzen — door het bloed des
Lams! Zij pareeren zijn aanvallen, door zich te beroepen
op het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden dengene, die gelooft! „Wij dan", zoo roemen zij Bien
boozen aanklager in het aangezicht, „hebben vrede bij God!
Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen
Gods! God is het, die rechtvaardig maakt. Wie is het, die
verdoemt?" Zoo overwinnen zij hem door 't woord van hun
getuigenis. En de waarachtigheid van hun geloof in Christus
bewijzen ze, doordat ze aan Hem vasthouden, al moet het
ook hun leven kosten. Zij hebben hun leven niet liever dan
hun Heiland. Ze hebben het voor Hem veil. Daarom, verheugt u, gij hemelen, en wie daarin wonen, dat de overwin87
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ping en heerschappij van het Lam zoo heerlijk blijkt, ook
in Zijn verlosten!
12 Maar wee de aarde en de zee! Die zullen de woede
van den verslagen duivel hebben te verduren! Hij wil zich
wreken en Zijn woede botvieren aan al wie op de aarde
woont, zoo lang hij maar kan. Vooral, omdat hij weer, dat
Zijn tijd, die hem daartoe is toegelaten, maar kort is, is zijn
wraakzucht vreeselijk.
13 Inzonderheid de kerk des Heeren zal daaronder veel
te lijden hebben. Hij kan bij God niets meer inbrengen
tegen Zijn kinderen, waardoor Hij -tegenover Zijn yolk
komt te staan. Hij kan bij de geloovigen geen wezenlijke
beschuldiging meer inbrengen, waardoor zij los worden van
God. Nu gaat hij de kerk beschuldigen bij de wereld, om
haar zooveel mogelijk leed te doen, en haar het leven op
aarde zoo moeilijk mogelijk te maken, en zoo te beletten,
dat anderen zich bij haar gaan voegen. Ik bemerkte, toen
de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, dat hij
de vrouw vervolgde, die het mannelijk kind gebaard had.
Hij kon Christus niet treffen — nu wil hij Hem treffen in
Zijn Kerk.
14 Maar God waakt over haar. Hij zorgt, dat de
gemeente ontvangt, wat zij tot de vervulling van haar taak
op aarde noodig heeft, zoodat de Satan, hoewel hij haar
benauwen zal, niet verwoesten kan, en haar taak verijdelen.
Aan de vrouw werden twee adelaarsvleugelen gegeven. Geen
vogel, die zulke sterke vleugelen heeft, en die zich hooger
boven de aarde verheffen kan en sneller aan zijn vijanden
onttrekken dan de arend. Zoo sterk en doelmatig zijn de
middelen, die God schenkt aan de kerk, waardoor zij aan
den neerdrukkenden en vernietigenden invloed van Satan
ontkomen kan: de vleugelen van het geloof en het gebed.
Door 't geloof blijven zij aan hun Heiland verbonden,
blijven zij hun Koning trouw en overwinnen zij de wereld.
Door 't gebed vluchten zij naar Zijn troon en ontvangen
vandaar Zijn hulp en bijstand. Wanneer de kerk des Heeren
van deze twee vleugelen getrouw gebruik maakt, vermag
de Satan niets tegen haar. Dan kan zij vliegen naar de
woestijn buiten het gezicht van de slang, drie en een halven
tijd. Al den tijd, dat zij moet vertoeven in de woestijn, van
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het aardsche leven kan zij door 't geloof en 't gebed aan den
verdervenden invloed van den Booze zich onttrekken. En
niet alleen, dat God de Heere haar op die wijze in staat
stelt, om den Booze te on.tvlieden, Hij geeft haar daartoe
ook alle kracht en zorgt, dat ze al haar geestelijken nooddruft ontvangt, waardoor zij staande kan blijven.
15 Kan de Booze de vrouw zelf niet bereiken, om haar
rechtstreeks te gronde te richten, dan zal hij trachten,
haar door allerlei middelen te verderven: Zijn directen invloed mag hij op haar niet in haar voile kracht uitoefenen,
nu zal hij indirect haar trachten te beinfluenceeren. Ik zag,
hoe hij nit zijn muil een stroom water spuwde, om haar
daardoor te doen meesleuren. In allerlei moeiten des levens,
zorgen en verleidingen tracht hij haar te doen opgaan, opdat zij haar Heere en haar roeping vergeet. Allerlei machtige geestelijke stroomingen zullen haar van de waarheid
trachten At' te voeren. Maar ook dan zal de Heere tusschen16 beide komen. Ik zag, hoe de aarde de vrouw te hulp kwam,
en haar mond opende, en den stroom verzwolg, dien de
draak uit zijn muil gespuwd had. God de Heere bestuurt
het zoo, dat door allerlei gebeurtenissen, die van de aarde
zelf komen, uit 't midden van de Gode en Zijn kerk vijandige machten, telkens weer de machtige invloed, waardoor

kerk des Heeren dreigt meegesleurd te worden, gebroken
wordt. Dan zinken de geweldigste geestelijke stroomingen
weer weg, dan zakken de gruwelijkste machten, die Gods
kerk bedreigen, snel ineen door onderlinge verdeeldheid
en wordt de dreigende ondergang der kerk afgewend.
17 Door al die middelen kan de draak de kerk als zoodanig niet vernietigen. Daarom neemt zijn grimmigheid
tegen haar toe, en zal hij trachten, de afzonderlijke geloovigen van haar af te trekken. Ik zag, hoe de draak
toornig werd op de vrouw, en heenging, om oorlog te voeren
tegen de overigen van haar zaad, die de geboden van God
bewaren, en het getuigenis van Jezus hebben. Hij zal het
er op toeleggen, de geloovigen individueel van hun Koning
Christus af te trekken en tot zonde te verleiden en, zoo
hem dat niet mogelijk is, ze te dooden.
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DE KOMENDE KONING IN ZIJN ONWEERSTAANBARE
VOORTGANG TOT DE VOLKOMEN OVERWINNING.
OP WELKE WIJZE DE SATAN DE WERELD TEGEN HET
KONINKRIJK VAN DEN KOMENDEN KONING ORGANISEERT.
12 : 18 Om de kerk van Christus op aarde ten onder te brengen, gaat de Satan al meer alle anti-goddelijke machten in
de wereld tegen haar mobiliseeren.
De draak, dien ik gezien had, was gaan staan aan den
oever der zee 1), de mysterieuze, onbere'kenbare volkerenwereld, welke, evenals de oceaan, allerlei dreigingen in
haar schoot verbergt. Zooals de eene golf na de andere
zijn kop opsteekt uit het watervlak om weer daarin weg te
zinken, zoo schuimen plotseling uit die volkerenwereld allerlei machten op, om na verloop van tijd weer onder te
gaan.
Daardoor werd mij duidelijk, dat al wat in die volkerenwereld leeft aan vijandschap tegen God en Zijn heiligen
Gezalfde, onder rechtstreekschen invloed staat van den
boozen tegenstander van den komenden Koning.
Die vijandschap gaat hij al meer doeltreffend concentreeren tot een machtige organisatie tegen het koninkrijk
van Christus.
13 : 1 Onder zijn suggestie zag ik uit de volkerenzee een wild
beest oprijzen. Een afzichtelijk monster, waarvan de Satan
de geestelijke vader is, wiens gelijkenis het dan ook vertoon1 ) De Staten-vertaling heeft: „En ik (n.l. Johannes) stond op het
zand der zee". De meest ,belangrijke grieksche handschriften hebben
echter de lezing: „En hij (n.l. de Satan) stond op het zand der zee".

Wij volgen deze lezing, die veel logischer is, daar met de zee de volke-

renwereld bedoeld, is, welke onder invloed van Satan staat, en welke
in de Heilige Schrift dikwijis vergeleken wordt met de geheimzinnige,
onberekenbare zee, vol onverwachte dreiging.
5
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de. Terwiii het oprees uit de zee, zag ik allereerst zijn tien
hoornen, gevolgd door zeven koppen. En op die koppen
tien koninklijke diademen.
Daaruit bleek, dat door dit monstergedrocht de wereldmacht werd afgebeeld, zooals ze onder Satans auspicien georganiseerd wordt tot een geweldige anti-goddelijke macht.
Op zijn koppen waren namen van godslastering geschreven. Want, zoo menigmaal in de historie een wereldmacht optrad — en dit is reeds zes maal geschied — trail
ze ook , op met hoogmoedige, Godonteerende aansprakieni1).
Ze verwierpen God en Zijn dienst, en eischten goddelijke eer voor zich op. En haar heerschers lieten zich noemen met namen, die God alleen toekwamen 2).
En dat zal 66k het kenmerk zijn van de zevende wereldheerschappij; die van den anti-christ.
In den tijd voor Christus' wederkomst zal het gedurige
streven van Satan zijn, alle macht der aarde wederom to
vereenigen onder een hoofd.
Dit zag ik uitgebeeld door de tien hoornen, welke ik
waarnam op de koppen van het beest, en in de tien koninklijke diademen, welke ik zag op die hoornen. Door de
hoornen werden de machthebbers der aarde, door hun tiental de volledigheid, door de kronen of diademen de vol.
heid van al de macht en heerlijkheid der wereld aangeduid, welke aan het anti-christelijke wereldrijk hun glans
zullen geven.
Het -nieuwe wereldrijk vertoont echter al de karaktertrekken van de vorige wereldmachten der historie. Vandaar, dat het dier zeven koppen had. Het vereenigt in zich
al de woeste en gruwelijke eigenschappen der vorige wereldrijken.
2
Daarop wees ook de gedaante van het beest. Want het
1) Het Egyptische, Assyrische, Chaldeeuwsch-Babylonische, MedischPerzische, Grieksch-Macedonische en het Romeinsche Rijk.
2) Denk b.v. aan het gouden beeld, dat Nebukadnezar in het dal
Duro, liet oprichten en vereeren, of aan den naam Sebastos, de goddelijke, Bien de Romeinsche keizers zich lieten geven, en aan de offers,
welke zij zich lieten brengen.
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dier, dat ik zag, leek op een panter en zijn voeten waren
als die van een beer en zijn muil als de mil van een leeuw.
Behendig en bloeddorstig als een panter, sterk en onwrikbaar op zijn voeten als een beer, en vreesaanjagend
voor al wat leeft, als 't indrukwekkend gebrul van den
leeuw, dat het gedierte des wouds doet sidderen, gaat
het toekomstige wereldrijk nog ver boven al wat op aarde
sterk en woest en schrikwekkend is.
Immers, de draak geeft aan dit zijn monsterachtig
creatuur zijn duivelsche kracht en heerschappij en groote
volmacht. Ja, hij, die zichzelf graag de Overste der wereld
noemt, geeft den beheerscher van dit wereldrijk zelfs zijn
troon.
Het blijkt al dadelijk, dat dit een nabootsing is van
wat God de Heere met onzen Heiland Jezus Christus heeft
gedaan, toen Hij onzen Heiland deed zitten in Zijn troon
en Hem gaf alle macht en volmacht in den hemel en op
aarde, om het koninkrijk Gods tot overwinning te brengen.
Reeds hier blijkt, dat de beheerscher van het wereldrijk
van Satan de groote tegenspeler van den komenden Koning
zal zijn, die Hem in alles zal nabootsen.
3 Het scheen, alsof de wereldmachten voorgoed te gron.
de waren gegaan met den ondergang van het Romeinsche
rijk. Symbolisch zag ik dit afgebeeld aan een van de kop.
pen van het ondier, dat uit de zee was opgerezen. Die kop
was n.l. doodelijk gewond, als door een zwaardslag gekloofd,
Het scheen lange eeuwen, alsof het nimmer weer tot eea.
wereldrijk op aarde zou komen. En zie, daar kwam nu
plotseling een macht op, die vooral de trekken van het
Romeinsche imperium vertoonde.
En de gansche aarde raakte in verbazing over de monstermacht, waarin als het ware in 't bijzonder dat Romeinsche rijk herleefde. Allen, die hun leven hier op aarde zoeken en God niet vreezen, zullen er zoo door geimponeerd
worden, dat ze er door meegesleept worden, om willoos
te volgen.
4 Ja, ze aanbaden den draak, die als de geestelijke vader
het beest de macht gegeven had, waardoor het zoo onweerstaanbaar was, en ze zeiden: Wie is aan dit beest gelijk?
Wie kan er tegen krijg voeren? Eigenaardig motief! Ze
7
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vroegen niet naar het reek voor het aan zich trekken van
de heerschappij, neen, ze bogen willig voor het geweld,
waarmede deze wereldmacht optrad. Landen en volken
bezweken voor zijn militair genie, maar nog meer voor
zijn niets en niemand ontziende wreedheid. Verzet baatte
hier niet: hier kon men zich alleen maar onderwerpen.
5 En, opdat uit zou komen, wie wel en wie niet Go de
waarlijk toebehoort, liet God de Heere toe, dat aan het
beest een mond werd gegeven om van hoogmoedige, geweldige en titanische ondernemingen te spreken en voor
alles godslasterlijke dingen te uiten. God de Heere zal het
dulden, dat de wereldmacht al meer en al duidelijker haar
anti-christelijk karakter openbaart, opdat de menschheid
gedreven worde tot de openlijke keuze en wie vuil is, nog
vuiler worde en de gezindheid van zijn hart openbare, maar
wie rechtvaardig is ook al duidelijker als Gods kind uitkome 1).
God de Heere houdt echter de teugels bil dit schijnbaar teugellooze drijven. burners, twee en veertig maanden
mag deze monstermacht ongehinderd heerschen, maar midden in haar goddeloos drijven zal zij plotseling ineenstorten 2).
Vreeselijk zal het Satanscreatuur woeden tegen God
en Zijn heiligen Gezalfde en tegen alien, die tot Zijn koninkrijk behooren op aarde. Aan Satan wordt toegelaten,
te toonen, wat hij kan, maar dan zal ook openbaar worden, wat hij, niet kan: Zijn koninkrijk, dat God afgezworen
heeft en Gods wetten vertrapt en de uiterste godde-loosheid als 't geheim van het ware seven aangeprezen en ingevoerd heeft, kan niet bestaan. Gods Woord wordt dan
bevestigd, dat al wat van den hoogen God afvalt, moet
1) Vgl. Openb. 22 : 11.
2) Twee en veertig maanden is een zeer lange tijd voor wie verdrukt
wordt en van maand tot maand uitziet naar verlossing. (Vandaar, dat
de tijd hier in maanden wordt uitgedrukt, om den langen duur voor
wie het geweld van het beest moet verduren, aan te geven.) Twee en
veertig maan den is echter maar drie en een half jaar, dat is de heift
van zeven. De anti-christelijke macht zal haar heerschappij niet ter
helfte brengen. Het zal blijken, dat de zoo hoog geprezen beginselen
geen goed fundament vormen. Aileen het rijk des vredes van Christus
kan bestaan.
8

-13 : 7
vallen. Wie zonder God begint, en tegen den Allerhoogste
ingaat, kan niet duurzaam bouwen. Gods Woord wordt
door deze eind-heerschappij schitterend gerechtvaardigd en
de paradijsleugen jammerlijk aan de kaak gesteld.
6 In dien eindtijd zal n.i. de paradijsleugen openlijk door
den anti-christ als levensleus worden aangeheven: dat de
mensch-zonder-God als God zal zijn. Het beest spreekt dan
lasteringen tegen God. Het predikt den openlijken afval,
de voleinde goddeloosheid als levensleus. Het lastert Gods
Naam. Gods openbaring van Zichzelf als de grond van alle
ontstaan en bestaan wordt het mikpunt van zijn spot. Het
wil bij de menschen uitroeien alle besef, dat er een God
is, Die leeft, en op deez' aarde vonnis geeft. Het loochent
Gods woonplaats en die daar in wonen. De komende wereldmacht lacht dat weg, om zoo bij de aardbewoners alle
vrees daarvoor, alle geloof daaraan te benemen, en te maken, dat zij geheel in het aardeleven opgaan en daarin
hun zondige lusten uitleven, en in dit leven hun zaligheid zoeken.
7 Natuurlijk zijn de heiligen, Gods kinderen, het beest
een doorn in het oog. Deze heiligen onderwerpen zich niet,
daar ze God toebehooren, ze prediken Gods bestaan,
houden Gods geboden, haten en vlieden de zonde
en wandelen in een godzalig, godgeheiligd leven, dat met
God rekent en van Zijn Woord uitgaat. En zoo zijn zij
een gedurige herinnering aan den Heere en Zijn Naam en
Zijn woonplaats, en een dagelijksche getuigenis tegen het
godde-loos leven der wereld.
Dat kan de anti-christ echter niet gedoogen. Hem werd
macht gegeven om krijg te voeren tegen die heiligen. Hun
Gode-gewijd leven is een doorloopende critiek op en een
gestadige veroordeeling van het goddeloos drijven. En daarom wordt de kerk des Heeren verklaard tot staatsvijand
no. 1. Dan zal de kerk des Heeren het zwaar te verantwoorden kriken en haar uitwendige organisatie zal op aarde zelfs geheel vernietigd worden. Haar zal geen veilige
wijkplaats worden overgelaten, want de vervolging zal niet
maar plaatselijk zijn, doch over de geheele wereld ontbranden. Want den anti-christ wordt macht gegeven over
alien stam en yolk en alle taal en natie. Alle volkeren
9
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doen mee aan den oorlog, die aan de kerk des Heeren
wordt verklaard.
8 Dan zal die anti-christ n.l. de volledige wereldheerschappij verkrijgen. Niet alleen door uitwendige overheersching, maar ook door inwendige overtuiging. Zoodat alien, die op de aarde woven en hier beneden hun geluk
zoeken, hem zullen aanvaarden en zelfs aanbidden. De
groote massa zal hem vereeren als een god, daar zij hun
leven en zaligheid van hem verwachten en niet van het
Lam, dat door Zijn overgave in den dood het ware leven
voor de Zijnen verworven heeft. Wiens naam niet geschreven is in het boek des levens des Lams, dat van de grondlegging der wereld of Zijn leven gegeven heeft om het leven
te verwerven voor zondaren, zal voor de betoovering van
dezen tegen-christus bezwijken. Slechts wie tot het uitverkoren yolk Gods behooren, wier namen in de hemelen opgeschreven zijn, zullen voor zijn betoovering niet bezwijken.
Die begoocheling .zal echter zoo sterk zijn, dat slechts het
feit, dat God de Zijnen bewaart, hen er voor behoedt, mee
afgetrokken te worden.
Zoo wordt dan openbaar, wie tot Gods yolk behoort en
wie tot de wereld. Daarom is aan het beest ook die macht
gegeven, opdat der wereld alle verontschuldiging worde
benomen. Elk toont openlijk welke keus hij heeft gedaan
en velt zijn eigen vonnis. Maar Gods onverbrekelijk werk
in de geloovigen blinkt des te schitterender uit.
9
Hier volgt de dagorder van den Koning voor Zijn
zwaarbeproefde yolk in die bange dagen:
Indien iemand hooren kan, die moet goed luisteren!
10 Indien iemand in die bange dagen bestemd is, om gevangenschap te moeten lijden, die moet gewillig in gevangenschap gaan; indien iemand dan met het zwaard moet
worden gedood, die moet zich laten dooden zonder zich
te verzetten, want hierin moet openbaar worden de volharding en het uithoudingsvermogen en het geloofsvertrouwen der heiligen, waardoor Mijn Naam verheerlijkt wordt!
11 Toen zag ik nog een ander beest opkomen uit de aarde,
evenzeer een Satanscreatuur als het eerste beest, evenzeer
beestachtig, laag, gruwelijk en wreed van aard als het
andere. Dit tweede beest komt op nit de aarde en toont
10
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daarin zijn ,geestesgesteldheid: vervuld is het van den geest
uit den afgrond, in zijn .denken en handelen geheel aardsch
en wereldsch, alsoluut vijandig tegen Gods openbaring.
Uiterlijk had het niets gruwelijks in zijn verschijning,
want het had twee hoornen, gelijk aan een lam 1). Onze
Heere waarschuwde ons reeds voor de valsche profeten,
die van buiten schapen leken, van binnen echter grijpende
wolven waren. Zoo is het ook met dit beest. Het lijkt onschuldig en zacht, maar als het zijn mond opent, wordt
zijn ware aard openbaar. Het spreekt n.l. als de draak;
de beginselen, die het propageert, zijn de anti-christelijke
leugenbeginselen van den duivel, maar het heeft zijn spreken gehuld in den schijn van waarheid.
12 En het oefent al de macht van het eerste beest, voor
het aangezicht en in dienst daarvan. Dat wil zeggen: het
maakt, .dat de wereld en alien, die er in wonen, het eerste
beest aanbidden, weiks doodelijke wond genezen was, en
aan den anti-christ, die de wereldheerschappij uitoefent, te
voet vallen.
Het is de valsche profetie, die een rechtvaardiging
tracht te geven van het optreden van het staatscreatuur
van Satan en zijn anti-christelijke hoofd voor het forum
van het menschenverstand, en die een wetenschappelijken
grondslag wil leggen onder de nieuwe orde.
Want Satan is niet tevreden, wanneer de menschenwereld door uiterlijk ,geweld bet hoof d moet bukken onder de onweerstaanbare wereldmacht der laatste dagen.
Neen, hij wil het zoover brengen, dat de gansche wereld
het hoofd vrijwillig buigt voor zijn creatuur en zich ge1 ) Meerderen vertalen: „gelijk aan het Lam", zooals ook de Statenvertaling, waarmee dan natuurlijk Christus zou bedoeld zijn. Het oorspronkelijke mist evenwel het lidwoord. In het vervolg van den tekst
nu wordt in 't geheel niet openbaar, dat de valsche profeet het Lam
poogt na te bootsen, of voorwendt, dat de door hem gepropageerde
godsdienst de ware christelijke godsdienst is. Integendeel openbaart
hij zich als de godde-looze, die alles wat aan het Lam herinnert, poogt
te verdringen door een anderen eeredienst. Met Hadorn (Die Offenbarung des Johannes, i. d. Theol. Handkomm. z. N.T.) e.a. zie ik hier
de tegenstelling tusschen de uiterlijke verschijning, schijnbaar zoo
zacht en onschuldig, en het demonische wezen, dat door zijn woorden
wordt verraden, ,zoodra het beest uit de aarde zijn mond opent.
11
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willig daaraan wijdt. Eerst dan zal 't hem gelukken, de
kerk des Heeren en de zaak van Gods koninkrijk op aarde
geheel onmogelijk te maken. Hij, laat de wereldmacht steunen door een wereldreligie.
13 Natuurlijk zal niet alles wat beweerd wordt, aannemelijk zijn voor het nuchtere verstand. Maar daarom zal de
nieuwe wetenschap als religie geloof voor zich opeischen

en door groote teekenen . het geloof, dat het eischt, trachten te rechtvaardigen. De valsche profetie laat zelfs vuur
van den hemel op de aarde afdalen voor het oog der menschen, om den indruk te wekken, dat ze niet slechts de
aarde, maar ook de krachten des hemels beheerscht. De
onverklaarbare wonderen doen het menschdom al het andere, wat het met het verstand niet kan rijmen, slikken.
14 En als zoo heel het menschdom bekeerd is tot de
nieuwe religie en overtuigd is van haar geloofwaardigheid,
wordt de religie verhoogd tot cultus, tot eeredienst. De valsche profetie weet de menschen er toe te brengen voor de
herleefde wereldmacht een afgodische eeredienst in te rich15 ten, waarbij onder een beeld de anti-christ openlijk wordt
vereert. En ze ontvangt macht het ibeeld van het beest
te bezielen. Het weet aan Bien afgodendienst van de wereldmacht bovenaardsche glans en meesleepende kracht bij
te zetten, zoodat de menschenwereld zoo begeesterd en betooverd wordt door deze afgoderij, dat ze niet kan verdragen, wie de vereering aan haar afgod weigeren. Nu is
de ondergang der kerk aanstaande, want het bijgeloof is'
immer de meest onverdraagzame vijand geweest van het
geloof.
16 Doch de Satan heeft nog een geraffineerd middel bedacht, waardoor neutraliteit onmogelijk wordt gemaakt, en
wie zijn creatuur het geloof weigert, ook onmiddellijk opvalt. De anti-christelijke wereldmacht, gesteund door de
valsche profetie, sticht zich maar niet een religie en een
cultus, war zet haar stempel ook op heel het maatschappelijke leven, zoodat elk, die niet aanbiddend buigt, wordt
uitgesloten van de wereldmacht en van het economische
verkeer. Het machtig wapen van den boycot wordt tegen de
kerk des Heeren aangewend. Allen, van hoog tot laag, van
rijk tot arm, ontvangen een merkteeken aan voorhoofd of
12
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17 aan rechterhand. En het zal niet meer mogelijk zijn, te koopen of te verkoopen, zonder dat men zichtbaar dat teeken draagt. Een samenbindend ken-merk zal het onmogelijk maken, in zijn onderhoud te voorzien, zonder openlijk voor zijn overtuiging uit te komen 1).
Dit merkteeken zal het „getal zijns naams" zijn. Van
een ieder worth gevraagd de openlijke erkenning van den
naam van den anti-christ en van al datgene, waarvoor hij
zich uitgeeft en dat samengevat kan worden in een getal.
Wie dus dat teeken-van-vereering-der-wereldmacht
mist, valt terstond op. En dat zullen in die dagen slechts
de geloovigen zijn, die door innerlijke overtuiging aan den
Koning verbonden, niet kunnen knielen voor het beeld
van het beest.
18 Want dit satanisch karakter van de wereldmacht en
haar heerscher en van de valsche profetie, die haar steunt,
zal, hoe bedekt ook voor wie niet leven nit de Openbaring en hoe betooverend ook voor wie door aardschgezindheid worden gedreven, heel duidelijk herkenbaar zijn
voor wie leeft bij Gods Woord. Hier is van te voren wijsheid noodig. Die onderscheiding der geesten verkrijgt men
door een leven uit de Openbaring. Slechts wie een door
Gods Geest verlicht verstand beef t, berekent het getal van
het beest, dat zijn goddeloos wezen in een woord uitdrukt 2). 't Is een driehoeksgetal
, in zijn driemaal
6
zes uitdrukkend
6 6 het op een doel
I ) „Ook dat is natuurlijk zinnebeeldig gesproken. De rechterhand is
de hand der gemeenschap, van het verkeer, van den arbeid. Het merkteeken op de rechterhand beteekent daarom de beheersching van alien
arbeid en handel door de afgoderij van den anti-christ. Het voorhoofd
is bloot, en voor iedereen te zien. Het merkteeken daarop geeft aan, dat
het geheele openbare optreden der menschen gekenmerkt wordt door
de afgodische vereering van den anti-christ." Aldus Prof. Greydanus
in „Korte Verklaring" op dit vers. Natuurlijk behoeft dit niet een kenmerk te zijn, dat aan het lichaam zichtbaar is. Het kan bestaan in het
lidmaatschap van een bond of beweging, zonder 't welk men niet ingeschakeld kan worden in het maatschappelijk leven.
2 ) Getallen hebben in heel dit boek een symbolische beteekenis. Door
getallen wordt vaak, zooals ook hier, het wezen der dingen uitgedrukt.
Gelijk zeven het getal is van de goddelijke volmaaktheid en van het
leven, dat uit God zijn aanvang neemt, van God zijn kracht ontvangt en
tot God zijn vruchten brengt, zoo is ,zes 't getal van het menschelijk
streven zonder God, dat de kracht en de wijsheid van zichzelf meent te
13
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gerichte drievoudige streven van den draak, de anti-christelijke wereldmacht en de valsche profetie.' Dat doel is:
den mensch en de menschheid en geheel het menschelijk
leven of te trekken van God, en God te onthouden de eer
van Zijn - werk. Zes, dat is immers het getal van de zes
werkdagen van den mensch, waarop deze uitgaat tot al
zijn arbeid, maar zonder den sabbath, zonder van God uit
te gaan en tot God weer te keeren. En de doelstelling van
deze drievoudige macht is, te bewijzen, dat zonder God
een wereld gebouwd kan worden.

DE KOMENDE KONING LEIDT ZIJN KERK DOOR DE GROOTE
VERDRUKKING NAAR SION.
14 Zal de kerk des Heeren in den grooten boycot van
alien, die den Heere vreezen, niet ondergaan? In den tijd,
wanneer de coalitie van drakenlist en wereldmacht en valsche profetie hun gecombineerd geweld richten tegen het
koninkrijk des Heeren en tegen Zijn onderdanen, zal het
den schijn hebben, dat er niets van zal overblijven. Maar
tot troost dergenen, die dan leven — en sterven — moeten, werd mij de hemelsche werkelijkheid getoond.
1 Ik zag, en zie — wat blijde verrassing, hoe geheel anders dan de aardsche schijn! —, daar stond het Lam, dat
met Zijn bloed Zijn yolk heeft gekocht. En niemand zal
degenen, voor wie Hij Zijn leven heeft gegeven, uit Zijn
hand rukken. Want daar stonden ze met Hem, tde honderd
vier en veertig duizend, symbolisch getal, dat de volledigste volheid en de hoogste volmaaktheid uitdrukt van het
aantal dergenen, die verlost waren. Er werd er niet een
gemist van hen, die het Lam in Zijn handpalmen had gebezitten en in de verheerlijking des menschen zijn doel zoekt. God de
Heere zal in het laatst der dagen den goddeloozen menschen onder leiding van Satan alle gelegenheid geven, om buiten Hem om een wereld
te bouwen. Maar het zal dan ook duiaelijk bewezen worden, dat geen
kosmos buiten God kan bestaan en alle bouwen buiten God slechts leidt
tot choas. De zes -der menschen komt nimmer tot het zevental der volmaaktheid, het rusteloos streven nooit tot de rust van den Sabbath,
waarheen het Lam de wereld leidt.
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graveerd! Veilig aangekomen, dwars door nood en dood,
op den Sionsberg, de vaste plaats van Gods woning daarboven, waarheen de aardsche tempelberg wees, waar Gods
yolk doot Christus worth vergaderd, en waar niemand hen
meer deren kan.
Hee kon ook iemand ooit denken, dat ze verloren
konden gaan. Immers, zij hadden Zijn Naam, d.i. den Naam
des Lams, en den Naam van Zijn Vader geschreven aan
hun voorhoofden, waarmede zij aangegeven waren als het
persoonlijk eigendom van den Almachtigen God, voor Wien
het Lam ze verloste! Ze hebben geweigerd het merkteeken
van het beest te dragen; nu mogen ze den Naam van hun
God aan hun voorhoofden dragen! Ze wilden hun God en
hun Christus niet verloochenen; nu schaamt zich de Heere
niet, hun God genaamd te worden. Want Hij heeft hun een
stad bereid, waar de strijd en de smart en de marteling,
die om Zijnentwil hen is aangedaan, vervangen en vergoed
worden door openlijke eerbewijzen en zalige genietingen in
de gemeenschap van hun God en Zaligmaker.
2 Ik zag dan ook niet alleen, tot wat hooge eere zij gekomen waren, ik hoorde ook, welk een verrukking hen
vervulde. Ze brak naar buiten in een overweldigend gezang, dat uit den hemel tot de aarde, waar ik stond, doordrong. Het klonk zoo machtig als het gedruisch van aanrollende wateren, ja, indrukwekkend als het door alle wolken daverend gedreun van een geweldigen donderslag. Toch
was 't ook weer lieflijk, als ruischend harpspel, als van citherspelers, spelende op hun cithers.
3 En zij zongen voor den troon tot eere van God, en vOOr
de den troon omringende vertegenwoordigers der verloste schepping en kerk een nieuw gezang. Niemand, die dit
lied leeren kon, dan de honderd vier en veertig duizend,
de gekochten van de aarde. Het wordt nil. door ervaring
geleerd. Men moet zelf de verlossing en bewaring hebben
doorgemaakt, zal men dit lied kunnen meezingen. Want zij
bezongen daarin, elk met eigen stem zijn bijzondere ervaring van de lief de en trouw des Heeren, het wonderlijke
van Gods Raad en de grootheid van daad, die elk in 't bijzond,er in eigen leven had ervaren. De inhoud van het lied
wordt hier op aarde geleerd. Zoo wordt het lofgezang tot
15
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een groot fugatisch koorwerk, waarin telkens weer een andere stem het thema overneemt, om 't op haar wijze en in
haar toonaard te bezingen en verder te voeren. Zoo bleek,
dat . de vervolging en . de druk hier op aarde de heerlijkheid
des hemels slechts kon helpen verhoogen. De doorgestane
moeiten doen des te schooner zingen.
4 Deze zijn het, die hier op aarde niet van God zijn afgehoereerd, en zich niet hebben afgegeven met de goddelooze
wereld, en de afgodendienst van het beest. Integendeel zijn
ze maagdelijk rein gebleven van alle besmetting des geestes
en des vleesches. Al bracht het hun ontbering, smaad, ellende en dood, ze zijn het Lam gevolgd, waarheen het ook
voorging. Ze hebben zichzelf verloochend, hun kruis op
zich genomen en dit Jezus nagedragen. Nu zijn ze gekocht
en verlost uit de menschen en hun zondig drijven, en staan
daar als eerstelingen voor God en voor het Lam. Ze kondigen den vollen oogst aan, welke weldra zal volgen en
gedragen zal worden in de schuur.
5 De hoogste lof, die hen kan gebracht worden, is hun
waarachtigheid. In him mond werd geen leugen gevonden
in de verleugende wereld, waar ze doorheen moesten. Zij
zijn niet in zichzelf, want zij . zijn door het Lam gekocht
— door hun gemeenschap met het onbevlekkelijke Lam
onbesmet.

DE KOMENDE KONING LAAT NOG EEN LAATSTEN OPROEP
TOT BEKEERING UITGAAN TOT DE AARDE EN EEN OPWEKKING TOT GETROUWHEID AAN ZIJN VOLK.
6 Christus houdt Zijn kerk in stand en voert haar tot de
heerlijkheid. Hij voert de wereld naar het eindgericht. Maar
niet ongewaarschuwd gaat die goddelooze wereld haar gericht tegen. Telkens en telkens weer gaat er een oproep
tot haar uit om nog Gode de eer te geven. Ik zag n.l. weer
een anderen engel als boodschapper uitgaan tot de menschen. Hij vloog hoog boven de aarde in het midden van
den hemel, in het zenith, zoodat alle aardbewoners hem
zien en hooren moesten en niemand te verontschuldigen
16

-14 : 8
zou zijn in het gericht. En deze engel kwam nog eens aan
alien, die op de aarde wonen, aan alle natie en stain en taal
en yolk, het eeuwig stand houdende, zeker vervuld wordende Evangelie verkondigen, dat nog redding biedt. Want hij
7 riep met een igeweldige stem, die overal en door alien kon
gehoord worden, het recht Gods uit op het leven der menschen, die Hem hun leven onthouden: Vreest God, den
Eenigen, Levenden, en geeft Hem de eer. Beef t, gij volken,
voor God den Heere, Die den hemel en de aarde en de
zee en de waterfonteinen gemaakt heeft, Die alles schiep
en nog doet voortbestaan en Die Zijn Scheppersrecht van U
eischt. Geeft Hem de eer, , dat Hij de God is, Die recht
heeft op Uw leven en aanbidding. Heden, zoo gijr Zijn stem
hoort, verhardt U niet, want de ure Zijns gerichts is nabij.
Deze boodschap van den engel-met-het-eeuwig-Evangelie klinkt in alle tij,den, in het bijzonder in tijden van gerichten en bezoekingen, die de gansche aarde treffen, zoodat ieder mensch met kracht bepaald wordt bij de eenvoudige waarheid, dat er gewis een God is, Die leeft en op
deze aarde vonnis geeft. En hoe geweldiger die gerichten
— die het o'ordeel inluiden — over de aarde gaan, hoe
meer de menschheid kennelijk bepaald zal worden bij de
opperhoogheid Gods, en hoe meer die oordeelen tot het
geweten van de menschheid zullen spreken van het recht,
dat God op haar eere heeft 1).
8 Nog een tweede engel volgde den eersten, en voegde
zijn roepstem bij, die van het eeuwig Evangelie. Hij, bevestigde, dat het eindoordeel nabij was, want hij kondigde
den val van het geheele Gode vijandige wereldrijk aan als
zoo aanstaande, dat hij het reeds als geschied zag: Gevallen,
gevallen is het groote Babylon, de wereldmacht, die door
hetzelfde streven bezield is als de volkeren bij den torenbouw van Babel. Daar wilde men zich onafhankelijk maken van God en zich veilig stellen tegen den hemel. In het
1 ) Vergelijk bijv. een tijd als de onze, waarin ieder mensch op aarde
den terugslag van den wereldoorlog gevoelt, nog in veel grooter mate
dan bij den vorigen, en waarin velen weer grijpen naar den Bijbel en
velen, waar alle zekerheden onder de voeten weggeslagen werden, weer
openstaan voor de verkondiging van Gods Woord, dat eeuwig stand
houdt.
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anti-christelijke wereldrijk van het laatst der dagen zal die
zucht tot haar hoogtepunt geklommen zijn en geheel het
leven beheerschen. Ook wordt in den naam Babylon herinnerd aan het Chaldeeuwsch-Babylonische wereldrijk uit
later dagen, dat onder Nebukadnezar de heiligen vervolgde.
Wie niet vrijwillig van God mee wil afhoereeren, zal door
Babylon geintimideerd worden. Intimidatie is het groote
wapen van alle anti-goddelijke wereldrijken 1). Ook het wereldrijk van het laatst der dagen zal alle volkeren willen
verleiden en zijn toorn zal treffen alien, die onwillig zijn
mee te doen in de anti-God-beweging. Het groote Babylon zal hen drenken uit den wijn der gramschap harer hoererij. Wien het haar niet gelukt te benevelen door hare genietingen en te verleiden tot hoererij-van-God-af, dien
toont zij een ander aangezicht: haar satanische gramschap
treft, wie haar verlokkingen weerstaan.
9 Nog een derde engel volgde de beide eerste boodschappers en sprak een bedreiging uit tegen hen, die zich laten
verleiden of intimideeren tot aanbidding van het beest. Hij
riep met een geweldige stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld eer bewijst, en het merkteeken ontvangt
op zijn voorhoofd of aan zijn rechterhand, en zich zoo laat
10 inschakelen in het anti-christelijke wereldleven, dien zal
Gods toorn treffen. Want hij heeft zich laten benevelen
door den wijn van de gramschap der groote hoer, en met
haar hoererij gepleegd en God verlaten; hij zal nu ook drinken van den wijn der gramschaps Gods, die heel wat erger
is dan de toorn der wereld, die slechts tijdelijk treffen kan,
wie haar weerstaat. Deze laatste kan slechts het lichaam
dooden, doch Hij, kan ziel en lichaam beide verderven in
de hel. Nu doet God nog menigmaal water in den wijn van
Zijn toorn en matigt Hij Zijn kastijden. Maar bij het eindgericht staat de wijn van Zijn gramschap onvermengd toebereid in den beker van Zijn toorn, voor de haters, maar
ook voor de verlaters van Zijn wet. Deze zullen gepijnigd
1 ) Denk bijv. aan Nebukadnezar, die bij het beeld in het dal Dura den
vurigen oven opstelde als een dreigement voor alien, die zijn beeld de
vrijwillige aanbidding weigerden. Dit is de politiek van alle wereldmachten.
18

-14 : 13
worden met vuur en zwavel voor de heilige engelen en voor
het Lam. Allersmartelijkste pijn en verstikkende benauwing
zal hun deel zijn. En noch het Lam, dat Zich slachten liet
voor zondaren, noch de heilige engelen, die tot dienst uitgezonden werden dergenen, die de zaligheid beerven zullen
en die zich verheugden over e'en zondaar, die zich bekeerde,
hebben deernis met hen, daar zij in hun zelfzucht de menschen meer gevreesd hebben dan God en in hun zelfliefde
11 Zijn zondaarsliefde hebben versmaad. Ze hebben hier de
rust gezocht en het gemak liefgehad en den strijd geschuwd,
nu komt er geen einde aan het leed dergenen, die het beest
en zijn beeld aanbaden en het merkteeken ontvingen van
zijn naam. Tot in alle eeuwigheid gaat de rook van hun pijniging op en zij zullen daarin geen rust en geen verkwikking kennen dag noch nacht.
12 Hier komt het aan op de volharding der heiligen, die
zich afzonderen van de goddelooze wereld en den Heere
zijn toegewijd en de geboden Gods bewaren, en die in geloofstrouw aan Jezus Christus vasthouden. Hun uithoudingsvermogen wordt dan tot het uiterste op den proef
gesteld!
13 De levenden worden in Gods Woord altijd gelukkig
geprezen. Want het leven is een gave Gods. Maar, in de
dagen van het anti-christelijke wereldrijk zal het zoo bang
worden voor wie den Heere dienen, dat het zaliger zal
zijn te sterven, dan te leven. En nu hoorde ik een stem
uit den hemel, die een speciale opdracht voor mij had:
Schrijf op, Johannes, tot bemoediging van hen, die in dien
zwaren tijd moeten leven en zullen sterven: Zalig zijn de
dooden, die in den Heere sterven van het oogenblik aan,
dat de groote eindstrijd begint. Ja, zoo bevestigt de Geest
des Heeren, Die met onzen geest getuigt, dat wij kinderen
Gods zijn, zij behoeven niet te vreezen, want hun loon zal
groot zijn in de hemelen. Wie in den Heere sterven, in 't
geloof aan Hem, zullen als Zijn eigendom het land der
ruste worden binnengeleid, waar zij mogen rusten van hun
moeiten en waar hun werden, hun trouw en geloof, hun
lief de en volharding voor hun Heere hen zullen volgen en
gedacht worden. Hoe zwaar de bestrijding, hoe grievend
de verguizing, het gaat er niet om hoe de goddelooze we19
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reld, maar hoe de hemel over U denkt. Gij zijt daar niet
vergeten. Uw werken en de moeiten, waaronder ze werden verricht, zijn daar gezien. Wees dan getrouw tot den
dood en ge zult de kroon des levens ontvangen!

HET KARAKTER VAN DE KOMST VAN DEN KONING TEN
GERICHTE OVER DE AARDE ALS HEERE DES OOGSTES:
EEN BINNENHALEN VAN DEN VOLDRAGEN OOGST.
14 Zoo was mij 's Heeren zorg voor de verkorenen getoond
en het vreeselijk lot der verlorenen aangekondigd. Toen zag
ik ineens de eindbeslissing. En ik bemerkte tevens, welk
een vast systeem er zit in de leiding der geschiedenis tot
het eindgericht.
Zie, eensklaps, als een volkomen verrassing midden in
het wentelend wereldgebeuren, verscheen daar aan den hemel een schitterend witte wolk. En op die wolk zat een
menschelijke gestalte, gelijkende op den Zoon des menschen, zooals ik Hem op aarde had gezien en gekend. Maar
hoe verheerlijkt was Hij nu! Op Zijn voorhoofd droeg Hij
een gouden kroon, als teeken, dat Hem de wereldheerschappii is gegeven, en in Zijn hand had hij een scherpe
sikkel, als bewijs, dat Hij het eindgericht gaat uitvoeren.
15 En een andere engel kwam uit den tempel, van den
troon des Vaders, Die alteen de ure des gerichts kent en
aangeeft, en hiji riep met luide stem tot Hem, Die op de
wolk gezeten was: Zend Uw ,sikkel en maai, want gekomen
is de ure van het oogsten, omdat de oogst der aarde is
rijp geworden!
Alles heeft zijn voltooiing bereikt. De tot voile ontplooiing gekomen kerk des Heeren, zooals ze dan nog op
aarde aanwezig is, wordt dan in den hemel opgenomen.
Zij wordt binnengehaald in de hemelsche schuren voor dat
de vloed van het eindgericht de aarde overstroomt en alles
en allen verzwelgt. Heel het leven van Gods kinderen was
.een rijpen voor dien oogst. En Christus, Die hen tot voile
rijpheid gebracht heeft, laat niet aan een ander toe, hen
binnen to halen. Met eigen hand haalt Hij ze in van de
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aarde voor den dag des oordeels en draagt ze in de hemelsche schuren.
16 Zoo wierp dan Hij, Die op de wolk gezeten was, Zijn
sikkel op de aarde en de aarde werd ,gemaaid, en de kerk
des Heeren binnengehaald.
Nu was dan ook alle reden tot voortbestaan van de
wereld weggevallen. Om de kerk des Heeren, voor haar
ontplooiing en voltooiing was de wereld tot nog toe gespaard en had de Heere haar ongerechtigheid verdragen.
Maar nu is dan ook haar eind gekomen!
17 Want nu vangt er nog een andere oogst aan. Had de
Heere Christus zelf eigenhandig Zijn kinderen binnengehaald, heel anders handelt Hij met de goddeloozen. Een
18 andere engel kwam nit den tempel in den hemel, die ook
zelf een scherpe sikkel had. En nog een andere engel kwam
van het altaar, waaronder ik de zielen gezien had dergenen,
die gedood waren om hun trouw aan Christus 1). Want het
uur der wedervergelding heeft .geslagen. Deze engel had
dan ook macht over het vuur der vergelding, om wraak
to doen over alle onrecht, aan Gods kinderen begaan. En
hij riep met een groote stem tot hem, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend Uw scherpe sikkel en snijd de
druiventrossen van den wijnstok der aarde, want zijn druiven zijn rijp geworden!
19 En toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde en sneed
of de vruchten van den wijnstok der aarde, ja, ook den
wijnstok zelve. Al de goddeloozen, die deel uitmaakten van
de Gode-vijandige wereld worden op den dag des oordeels
met wortel en tak uitgeroeid. Zooals druiven in een wijnpersbak, zullen de goddeloozen geheel worden verpletterd
door den toorn van God.
20 Die wijnpersbak wordt getreden buiten het nieuwe
Jerusalem, waarin Gods kinderen vooraf zijn vergaderd.
In een verschrikkelijken bloedstroom zag ik den ondergang
der goddeloozen afgebeeld. Die stroom golf de uit den wijnpersbak en overdekte een of stand van zestig uren gaans.
Het bloed reikte de paarden tot de toomen, zoodat elk,
die ontvluchten wilde, met zijn rijdier verdronk, als eens
1 ) Vgl. Openb. 6 : 9-10.
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Farao met zijn heir in de Roode Zee. Als de Heer eens opstaat tot den strijd en Zijn ontzettende wraak uitoefent aan
de goddeloosheid der wereld, zal het geheele godvergeten
wereldleven in bloed en jammer ondergaan.

DE RECHTVAARDIGHEID VAN DEN KOMENDEN KONING
IN DE LEIDING DER HISTORIE.
15 : 1 Voor echter deze gerichten losbarstten over de aarde,
waar de goddeloosheid tot haar voleinding is gekomen,
werd mij getoond, hoe rechtvaardig en heilig de Heere is
in Zijn richten en hoe Zijn oordeelen den ondergang der
goddeloozen brengen, maar tevens de redding van Zijn
yolk.
Ik zag n.l. weer een ander teeken in den hemel. Groot
en wonderlijk was het, geweldig en aangrijpend, daar het
de afbeelding en symboliseering was van ontzettende werkelijkheid: van Gods geduchte eindgerichten, waarin Zijn voltooide gramschap zal losbreken over de goddelooze wereld.
Daar stonden zeven engelen, zeven schalen dragend, gevuld
met den toorn Gods, die over de aarde zal worden uitgestort, in hun zevental afbeeldend den vollen en voleindigden gramschap Gods. Maar hun schitterend wit priestergewaad, waarin deze engelen blijkens vers 6 van dit hoofdstuk optraden, wees er op, hoe heilig God is in Zijn richten. Hij blijft ook in Zijn toornen de Rechtvaardige.
2 Dit bleek ook uit een ander symbool, dat ik aanschouwde. Voor den troon zag ik iets als een zee van gesmolten
glas, zoo schoon en helder, waarin een rooden glans als
van vuur zich mengde. En aan die zee ,stood de
schare der overwinnaars, die tot den dood getrouw waren geweest in den strijd met het beest, de satanische wereldmacht en haar anti-christelijke hoofd, en die zich niet
hadden laten verlokken door haar betooverende eeredienst,
noch zich hadden laten intimideeren door het getal van
den naam van het beest, het geweld en de grootheid van
de samenwerkende satanische „drieeenheid".
Zij ,stonden daar aan de glazen zee, hebbende de cithers Gods, om Zijn gerechtigheid en Zijn trouw to 'oven,
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zooals eens het Israel van den ouden dag stood aan den
oever van de Roode Zee, de zee, waardoor de Heere Zijn
gericht uitoefende over Pharao, dien anti-christ van het
oude verbond, maar welke zee tevens de redding werd van
Gods bondsvolk, daar zij het definitief van zijn onderdrukkers scheidde. Zoo zullen Gods eindoordeelen zoowel
het definitief gericht voltrekken aan al Zijn vijanden, 'als
Zijn yolk voor goed verlossen van al zijn haters.
En evenals die Roode Zee zoo donker en onverklaarbaar leek, toen het yolk Israel daarheen geleid werd, maar
achteraf blonk van Gods trouw en rechtvaardigheid, zoo
is die transparant-heldere, vurige glazers zee voor Gods
troon beeld van de wonderlijke leidingen des Heeren met
Zijn yolk op aarde, dat gedurig weer gevoerd wordt naar
Kanain lan,gs wegen, die vol raadselen zijn en schijnbaar
den ondergang beteekenen van Gods yolk; door omstandigheden, die donker en verward lijken, zoo lang ze er nog
midden in zijn.
3 Maar zooals het Israel van het oude verbond het lied
heeft aarigeheven, waarin Mozes Gods trouw heeft bezongen, zoo, zal aan het einde der geschiedenis de verloste
kerk weer dat lied van Mozes aanheffen. Maar dan heeft
de verlossing van het Lam daarvoor de stof gegeven, in
Wien Gods lief de en trouw, doch ook Zijn rechtvaardigheid
en heiligheid zich op 't heerlijkst openbaarde.
Hoor maar! Zij zingt: groot en tvonderlijk zijn Uwe
werken, o Heere, Gij almachtige God! Na alles, wat beleefd is en doorgemaakt, waarin zooveel was wat voor
het verstand verwarrend en onbegrijpelijk scheen, nu te
ontdekken, dat zoo hoog de hemel is boven de aarde, Gods
gedachten hooger zijn dan de ooze! Na al de machtsontplooiing van Satan en zijn trawanten, nu te zien, dat God
de Almachtige is en trouw in het volbrengen van Zijn
Woord! Dat doet de kerk zingen: rechtvaardig en waarachtig zijn Uw werken en is Uw voleinden der geschiedenis,
o Heere, Die U uiteindelijk toch betoond hebt de Koning
aller volken!
4 Wie zou U niet vreezen, Heere, Allesbeheerscher, en
Uw Naam, als de openbaring van Uw heilig Wezen, niet
verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig en ver van alle
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zonde! Alle volken zullen komen en aanbidden voor U,
omdat Uw gerichten openbaar zijn geworden. Genoopt
door Uw daden moeten zij Uw rechtvaardigheid en waarheid prijzen. Want Uw rechtsdaden zijn nu openbaar geworden.
Heerlijke troost! Hoe sterkt dat hemelsche gezang vol
geloof hen, die hier op aarde nog midden in den strijd zijn
en die zien hoe Gode hier de eere wordt onthouden, ja, hoe
de Laster Zijner vijanden Zijn heiligheid aanvalt, Zijn rechtvaardigheid in twijfel trekt. God is toch rechtvaardig en
heilig in al Zijn. werken. Eenmaal zullen Zijn deugden door
den hemel geprezen, door Zijn vijanden al sidderende erkend worden!

DE KONING, ONVERBIDDELIJK KOMENDE IN DE
EINDGERICHTEN.
5 Zoo was dit hemelsche gezang als een praeludium voor
wat ik nu zag gebeuren. Ik aanschouwde, hoe de zeven
engelen, die de gerichten over de aarde brengen, welke
het groote eindgericht inluiden, zich gereedmaakten, om
hun schalen uit te gieten over de aarde.
Ik zag n.l., dat in den hemel de tempel van de tent
der ,getuigenis werd geopend. Het binnenste heiligdom, het
heilige der heiligen, werd zichbaar. In het heilige der heiligen van den aard:schen tempel, welke naar het hemelsch
voorbeeld was gemaakt en in aardsche vormen de geestelijke verhouding van den HEERE tot Zijn bondsvolk atbeeldde, stood de ark des verbonds. Daarin waren de tafelen van Gods heilige wet en daarvan ging een vreeselijke
sprake uit: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al
hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen!
Maar over die, wet lag het verzoendeksel, dat door
't daarop gesprengde zoenbloed dien vloek der wet wegnam
voor alien, die krachtens Gods verbond geloovig tot Christus, naar Wien het offer heenwees, de toevlucht namen.
Wanneer de hoogepriester het bloed der verzoening op de
ark had gesprengd, trad hij dan ook weer uit het heilig24
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dom met een izegen voor de boetvaardige zondaren. Maar
wie Christus versmaadt, heeft geen slachtoffer voor zijn
zonden. Hem zal de ongetemperde vloek der wet treffen.
6 Zie, daar traden zeven engelen als priester gekleed in
rein, blinkered linnen, sprekend van hun heiligen dienst,
en omgord om de borst met gouden gordels, wijzend op
den hoogen dienst, waartoe zij, geroepen waren, den hoogen
en heiligen dienst van God, uit dit hemelsch heiligdom.
Maar niet om den zegen van den verzoenenden God over
boetvaardige zondaren uit te spreken, doch om den vloek
van den onverzoenden, langgetergden Hemelheer uit te
gieten over de goddelooze wereld, die al te lang Zijn heiligheid heeft uitgedaagd en Zijn hoogheid de eer geweigerd.
In hun zevental duiden deze engelen aan, dat zij de voile
en volmaakte en heilige wrake Gods aan de aarde gaan
bedienen.
7 Een van de vier levende wezens, die voor den troon
Gods de verloste schepping vertegenwoordigen, gaf aan die
zeven engelen de zeven gouden schalen 1), vol van de kokende gramschap van den God, tegen Wiens wettige heerschappij de dwaze, snoode sterveling, die van Hem het leven en alle dingen heeft, zich durft verzetten. Die gereedstaande schalen openbaarden, hoe geen ongerechtigheid aan
het oog van den God, Die leeft en op deze aarde vonnis
geeft, ontsnapt. Integendeel! Zijn toorn verzamelt zich als
een zondvloed, die als een immer dreigend gevaar eindelijk over 't ontaarde menschdom zal uitbreken, als Gods
lankmoedigheid ten einde is. En dat een der vier levende
wezens, die de schepping vertegenwoordigen, die schalen
aanreikt aan de uitvoerders van deze executie, wees er op,
dat de mensch juist in die schepping, die hij misbruikt in
zijn afval van God en onthoudt aan haar bestemming, zal
worden getroffen. God zal den bodem wegtrekken onder
den Babelstoren, die de goddelooze wereld zich bouwde,
en hij zal krakend ineen storten.
8
En zooals de wolkkolom, welke op den tabernakel
rustte, sores het heiligdom vervulde als God de Heere in
1 ) Het woord fiool uit de Staten-vertaling is een verbastering van
het Grieksche woord phiala, schaal of drinkschaal.
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Maar trad onder 't oude verbond menigmaal Mozes, de man.
Gods, voor het afgeweken bondsvolk tusschenbeide, in de
dagen van de uitgieting van Gods vollen toorn over de
goddelooze wereld zal niemand meer om genade kunnen
smeeken. Immers, de tempel werd vervuld van rook van
de heerlijkheid Gods en van Zijn kracht. En niemand kon
ingaan in den tempel, totdat de zeven plagen van de zeven engelen voleindigd waren. Naar het eeuwig Evangelic
heeft de afvallige wereld niet willen luisteren. Wie vuil is,
heeft den vollen tijd gehad om to toonen hoe vuil hij was.
Nu is de tijd der genade voorbij. Geen voorbede voor den
goddelooze zal dan nog toegestaan of aangehoord worden.
Geen slachtoffer is meer overgebleven voor hen, die het
bloed des Nieuwen Testaments hebben versmaad. Gods
barmhartigheen zijn dan inderdaad door Zijn gramschap
afgesneen.

OP WELKE WIJZE DE KOMENDE KONING HET
ANTI-CHRISTELIJKE RIJK VERBREEKT.
16 : 1 Het rein tot deze finale afrekening wordt door God
zelf gegeven. -Ik hoorde n.l. een groote, majestueuze stem
uit den tempel, zeggende: Gaat henen, en giet de zeven
schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.
Toen werd openbaar, wie de Koning is van hemel en
aarde. Evenals eenmaal in Egypte de Pharao der verdrukking, de anti-christ van het Oude Testament, getroffen
werd in zijn rijk, en een voor een de grondslagen van dit
rijk in elkaar werden geslagen en zijn heerlijkheid verdorven, zoo worth het anti-christelijke wereldrijk in al zijn
afhankelijkheid en broosheid ten toon gesteld.
2 Want de eerste engel ging gehoorzaam heen op het
goddelijk bevel, en goot zijn schaal uit op de aarde. En er
ontstond een kwaadaardig gezwel aan de menschen, die
het merkteeken van het beest hadden en zijn beeld aanbaden. Hun lichamen hebben zij in dienst gesteld van den
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Booze en zijn creatuur, en in verwaten hoogmoed hebben
zij hun Scheppei naar de kroon gestoken. Nu toont de Almachtige, dat ze sleclits N i cts ch zijn, verderfelijk, vergankelijk. Hun stinken le etturbuilen, waardoor zij vervuilen,
doers op 't zelfde oogenblik al hun hooghartige aanspraken
met hen vergaan. Hoe broos is hun gewaande wereldmacht,
hoe vergankelijk hun vermeend geluk! Want doordat hun
leven en gezondheid wordt aangetast, vervalt de fundatie
van hun macht en heerlijkheid. Wie kan nog leven en genieten met een guhreken lichaam?
3 De tweede engel goot zijn ischaal uit op de zee; en zij
werd terstond bloed — geronnen bloed, als van een doode!
En alle Ievende ziel in de zee verstierf. Alle communicatie
werd daardoor op staanden voet verbroken. De zee, die
landen en volken verbindt, vervuilde tot een stinkend moeras, waarin alle leven onderging, Een doode zee sloeg met
haar bloedroode golven tegen de kusten van het Sodom
en Gomorrha der wereld. En nog een machtige factor voor
het leven op aarde was daardoor vervallen. Het regeneratievermogen der zee viel uit. De zee, dat machtige zuiveringsorgaan der aarde, dat alle vuil in zich opneemt en
uitzuivert, en die in reine regenwolken weer verkwikking
over de aarde zendt, zegt haar werkzaamheid op, ja, is zelf
een poet van verderf geworden. De circulatie is vanaf dat
oogenblik verstoord, zoodat het scheppingsleven moet vervuilen en verkommeren.
4 Ook de rivieren en bronnen brengen geen verkwikking
meer, want de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren, de bronnen, waaruit die wateren ontspringen. En ook die waren van stonde
af aan met bloed gevuld. Zoo bleef er geen verkwikking
voor den naar lafenis zoekenden aarde-mensch. Alle levensaderen verdroogden. De mensch wordt getroffen in
de consumatie, de genieting van het aardsche goed.
Alle verkwikking en genieting wordt hem van nu af
onthouden.
5 Dat bloed worden der wateren was van vreeselijke symboliek. Een tweegesprek van engelen onderbrak de opeenvolging van oordeelen.
Ik hoorde n.l. den engel der wateren, die het opzicht
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heeft over de verkwikking en verzorging van dit deel van
het scheppingsleven. Want het zijn maar geen doode natuurwetten, die de schepping doen voortbestaan, waarop
de mensch kan rekenen, en die hij kan dwingen naar zijn
wil. De schepping wordt vanuit den hemel in stand gehouden, en haar loop geregeld door Gods knechten 1). Na
dit alles riep hij uit: Rechtvaardig zijt Gij, Die is en Die was,
de Onveranderlijke, Die houdt, wat Gij, belooft, maar ook
doet, wat Gij dreigt. Rechtvaardig zijt Ge, o Heilige, Die
de zonde niet kunt verdragen, maar in Uw gemeenschap
geen andere en meerdere straf geeft dan die verdiend is,
dat Gij dit vonnis geveld hebt.
6 Want de aanbidders van het Beest hebben bloed vergoten van heiligen en profeten, nu hebt Gij hun bloed te
drinken gegeven! Zij zijn het volkomen waardig.
7 Daarop hoorde ik een antwoord van het altaar, dat ik
in den hemel gezien had. Van onder dat altaar, vanwaar ik
reeds eerder de zielen der martelaren had hooren roepen om
vergelding 2). Toen was hun gezegd, dat zij nog een kleinen
tijd moesten wachten, totdat ook hun mededienstknechten
en broederen, die nog gedood zouden worden, zouden zijn
aangekomen, en de misdaden der goddelooze wereld zouden zijn vervuld. Nu moeten zij erkennen, dat God de
Heere de vergelding uitstelt, maar niet opheft! Ja, Heere
God, Gij zijt de Almachigeen ook de Waarachtige, Die
trouw is aan Uw beloften. en Die rechtvaardig is in Uw
oordeelen..
8 Nu goot de vierde engel zijn schaal uit op de zon. En
terstond werd de illuminatie der schepping aangetast. Inplaats van met haar koesterende stralen het rijk der natuur te zegenen, en het menschenleven te verkwikken en
te verlichten, begon ze een vloek te worden.
Onder haar licht hebben de menschen zoo langen tijd
hun goddeloosheden bedreven. Haar werd volmacht gegeven de menschen door haar vuurgloed te schroeien en
te branden. Zoo benauwd krijgen zij 't onder deze kwelling, dat zij hun tongen kauwen van pijn.
1) Vgl. hoofdst.
2) Op. 6 : 9-11.
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9 Doch de uitwerking van deze plaag is niet boete en
bekeering, integendeel doet ze de boosheid klimmen tot
verharding. Zij lasteren en vervloeken den naam van God,
Die de macht heeft over deze plagen, en bekeeren zich
niet. Vreeselijke voortgang der zonde tot haar uiterste consequentie! Vroeger Ihebben zij het bestaan Gods in twijfel
getrokken. Spotters zeiden: Waar blijft de dag Zijner toekomst? Want alle dingen blij,ven, zooals ze waren van het
begin der schepping. Nu zij de schepping gestoord zien in
haar werking, moeten ze erkennen, dat God is, doch dit
'brengt hen niet tot verbetering, maar tot verbittering. Ze
lasteren zelfs den naarn van God, Zijn openbaring, waarin
Hij Zijn heerlijkheid aan de menschen heeft bekend gemaakt! Hun verdorvenheid wordt door Gods oordeelen,
waarin Hij kennelijk en onloochenbaar Zijn majesteit aan
het licht brengt, des te meer openbaar. Het laatste oordeel wordt onafwendbaar.
10, 11 Zoo vielen door Gods oordeelen de scheppings-grondslagen weg, waarop de anti-christelijke wereldmacht — wederrechtelijk! — haar heerschappij heeft gebouwd. De gaven
van Gods algemeene genade, door den ,geemancipeerden
mensch brutaalweg geannexeerd voor zijn anti-goddelijk
streven, werden ingetrokken.

Nu werd het rijk van den anti-christ zelf aangetast.
De vijfde engel goot zijn schaal uit op den troon van het
beest. Het anti-christelijke wereldrijk werd in zijn middelpunt getroffen en zijn heerlijkheid werd verduisterd. 't Blonk
en ,schitterde niet meer voor de oogen, de betoovering week.
Het verwaten, protserige machtsvertoon werd in al haar
voosheid en broosheid openbaar. Hij, die als een god zich
had laten vereeren, raakte met al degenen, die hem bewierookt hadden, in groote vertwijfeling: ze kauwden op
hun tongen vanwege de radelooze ellende, die Gods plaag
over hen bracht, maar konden 't nog niet laten den God
des hemels, Die Zijn opperhoogheid openbaarde, te lasteren en te vloeken vanwege hun pijnen en hun zweren. Zij,
1 ) Denk aan tijden van oorlog en groote rampen, waarin de goddeloozen Gods deugden lasteren en zeggen: als God een God van liefde
was......
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eerden God niet, Wiens macht zij zagen. En ook bekeerden
zij zich niet van hun booze werken, maar leefden voort in
hun gruwelijke werken.
De oordeelen Gods brachten, inplaats van boete en
bekeering, de vijandschap tegen den Allerhoogste en Zijn
Gezalfde tot het hoogtepunt.
12 Want de zesde engel goot zijn schaal uit op de groote
rivier Eufraat, die oudtiids West en Oost van elkander
scheidde, en hier symbool is van de scheiding, die tot nog
toe den Satan belette de geweldige heiden-volkeren van
het Oosten, tegen Gods koninkrijk en kerk te mobiliseeren 1). Nu wordt die geheimzinnige barriere weggenomen.
Nu krijgt de Satan en zijn rijk de gelegenheid om al zijn
krachten voor het laatst te ontvouwen. God de Heere zal
Satan het voile pond geven. Hi; mag al zijn haat en vijandschap tegen God en Zijn heiligen Gezalfde uitwoeden, maar
de Heere zal daardoor evenals eenmaal tegen den Pharao
van Egypte, des te heerlijker triumfeeren.
Toen de engel zijn schaal uitgegoten had op de rivier
de Eufraat, droogde zijn water uit, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon komen. De Oostersche volken, die zoo langen tijd geen rol
speelden in de historie der wereld, komen in beweging.
13 Aanstonds staan de geestelijke boosheden in de lucht
gereed, om deze volken in te schakelen in een laatste groote worsteling tegen den Heere, opdat de geheele aarde
aan het rijk der duisternis zal vervallen.
Want ik zag nit den mond van het beest, en uit den
mond van den valschen profeet, drie creaturen van den
draak, den grooten vijand Gods en verwekker van opstand
tegen den Heere van hemel en aarde, drie onreine geesten
voortkomen, glibberig en kruiperig als kikvorschen, in modderige diepten van de zondige driften der menschen en
de politieke machinaties der volkeren zich thuis voelend,
en hun wroetend werk verrichtend.
1 ) Denk hier aan het wonder Gods, waardoor de honderden millioenen heidenen in Voor-Indie en China en Japan en de het christendom
fel hatende Mohammedanen tot nog toe belet worden zich op de christelijke landen te werpen.
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14 Want het zijn geesten van duivelen, die uitgaan tot de
koningen en machthebbers der geheele wereld, en wonderbare teekenen zullen doen, waarmede ze hen betooveren,
om te voorkomen, dat de ontwakende volkeren het Evangelic te voet zullen vallen. En zoo zullen ze hen vergaderen tot een groote coalitie tot den oorlog tegen God. Maar
het wordt een oorlog van den grooten dag van God den
Almachtige, want dan zal blijken, hoe futiel en nutteloos
alle verzet is tegen Hem, Die alle macht heeft in hemel
en op aarde.
15 Dat de kerk des Heeren zich daarom niet door dit
machtsvertoon late imponeeren. Het zal voor 't menschelijk oog een angstwekkend gezicht zijn, wanneer de geheele wereld aanrukt met opgestoken vaan tegen den Heere
en Zijn 6*. Maar dat is een teeken van de nadering des
Konings ten oordeel, en dan komt Hij plotseling. Zie, Ilc
kom als een dief, zoo onverwacht, hoorde ik den Koning
roepen boven de duivelsche machinaties in de politieke
wereld en het dreunend krijgsrumoer der opmarcheerende
volkeren uit. Juist als de ondergang van 's Heeren yolk
onafwendbaar schijnt, is de verlossing nabij.
Zalig hij, die dan waakt, en zich niet laat verleiden en
betooveren en zich aan de vleeschelijke lusten der wereld
.overgeeft en zijn , kleederen aflegt, maar zijn eenige verwachting heeft van de vergevende genade Gods in Christus en zich rein houdt van de besmetting der wereld.
Laat uw eenige zorg zijn, de ,kleederen des Neils, u
door Christus geschonken, te bewaren, opdat ge niet naakt
bevonden worth en men uw schaamte zie 1).
16 Ze verzamelen hen tot den grooten krijg tegen Gods
koninkrijk, maar de Heere zal het slagveld tot Harmageddon
maken. Want zoals ,de hemel streed met Baraks legerscharen tegen Sisera's benden, en ze geheel door hagel
en vuur vernietigde 2), zoo zal de Heere van den hemel
strijden voor Zijn yolk en de verzamelplaats van Gods
vijanden tot een tweede berg Megiddo maken.
1) Vgl. 3 : 18.
2) Richteren 4. Vgl. 5 : 19-20. Harmageddon beteekent letterlijk:
berg Megiddo.
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17 Zie, daar goot reeds de zevende engel zijn Schaal uit in
de lucht. En een geweldige stem kwam uit den tempel van
den troop, roepende: Het is geschied! God zeif gaf het
sein, dat een einde maakt aan al het woelen van Satan
en zijn rijk.
18 En op hetzelfde oogenblik kwamen de atmosferische
krachten in beweging en schoten er bliksemstralen uit en
dreunden krakende donderslagen en verschrikkelijke geluiden. En een ontzettende aardbeving volgde, zoo verschrikkelijk, als er niet geweest is rinds er menschen op
aarde wonen.
19 En het groote centrum van alle anti-goddelijk streven
en van de anti-christelijke wereldmacht weird in drie deelen
gescheurd, en de hoofdsteden der volken vielen in puin.
Het bleek, dat in den hemel het goddelooze drijven van
het groote Babylon niet vergeten was. Het groote Babylon
werd gedacht voor God en ontving haar verditnde loon.
Haar werd gegeven den drinkbeker van den wijn der gramschap van Gods toorn.
20 Nu nadert de oordeelsdag. Alle eiland vlood weg voor
het aangezicht van Hem, Die komt ten gerichte, en geweldige bergen werden niet meer gevonden. Zoo veranderde
21 het aanzien van de aarde onder de aardbeving. En een
verpletterende hagel, elke hagelkorrel omtrent een talentpond 1) zwaar, kwam neer uit den hemel op de menschen,
die van God niet wilden weten; alles voor eeuwig verbrekende, wat er nog heel was van de wereld.
Maar nog in deze laatste uren bekeerden de menschen
zich niet onder dit ontzettend machtsvertoon des Heeren.
Het droevig refrein onder de oordeelen luidt telkens weer:
De menschen lasterden God, ook vanwege de plaag van
den hagel, die alles in elkaar slaat, want zijn plaag was zeer
groot. Tot het laatste toe houdt de wereld haar Gode-vijandig karakter. Al beeft men van schrik over de gevolgen
van de zonde, geen verbrijzeling des harten brengt tot verootmoediging voor den God, tegen Wien men gezondigd
heeft.
1 ) :11-- 100 pond.
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DE RECHTMATIGHEID VAN HET GERICHT VAN DEN
KOMENDEN KONING OVER HET ANTI-CHRISTELIJKE
WERELDRIJK.
1 7 : 1 Nog niet terstond volgde nu het eindgericht. Eerst were
getoond, hoe rechtvaardig het vonnis van den komenden
Koning is over de anti-christelijke wereldheerschappij der
laatste dagen. Een van de zeven engelen, die de zeven oordeelsschalen hadden uitgestort over de aarde, en daardoor
het beste omtrent de rechtvaardigheid van dat gericht mij
kon inlichten, kwam, en zei tot mij: Kom mee hierheen,
en ik zal U het onheilig en verdorven wezen toonen van
dat anti-christelijke rijk, welks opkomst, werking en gericht te voren is beschreven. Ge kunt dat 't beste verstaan,
als ik U laat zien dat centrum van dat goddelooze rijk, de
stad van waaruit de volkeren onder de Satansheerschappij
worden gehouden. Ik noem haar de groote hoer, die gezeten is op vele wateren, die de verdorven zinnen der men•
schen prikkelt, en daardoor haar macht uitoefent over de
volkeren, die zich willow; als wateren door haar laten be2 heerschen. Met haar zijn de koningen der aarde afgehoereerd van God, en ze hebben geworven om haar gunst, om
maar hun eigen macht te kunnen behouden en vergrooten.
En de bewoners der aarde, die niet naar God en Zijn gebod
vragen, maar naar de vervulling van hun vleeschelijke lusten en begeerten, hebben zich laten benevelen door den
lust naar aardsche genieting en weelde, die zij beloofde
en zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij, zoodat zij in 't geheel geen oordeel meer hadden, en niet meer
vroegen naar waarheid en gerechtigheid.
3 En de engel voerde mij in den geest, in een profetisch
visioen, naar een woestijn. (Want de wereldstad ligt ondanks haar voorgeven, dat zij, de bronnen der genieting
beheerscht, in de dorre, doodsche leegte van het leven
zonder God, op deze van God vervloekte aarde, waarin
zich de vloek over de zonden der menschen steeds meer
gaat openbaren 1).
1 ) Vergelijk de tegenstelling met het Jerusalem, dat uit den hemel
neerdaalt, Op. 21 en 22, hetwelk Johannes ziet op „een grooten en
hoogen berg" en toch weer te midden van een paradijsachtige hof.
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Daar, in die woestijn, zag ik een vrouw, zittend op
een scharlakenrood beest. Dat beest was geheel en al bedekt met namen, godslasterlijke en Godonteerende namen,
en het had zeven koppen en tien hoornen, waardoor het onmiddellijk herkenbaar was als de wereldmacht, die haar
gruwelijke bestiale wezen van den draak ontvangt, nu eens
onder dezen naam, dan weer onder een anderen, haar tegen God gerichte streven openbarend. In den loop der
historic is het in verschillende wereldrijken uitgekomen (de
zeven koppen), en tenslotte zal het in het rijk van den antichrist alle macht der wereld onder zich vereenigen, (wat
door de tien hoornen wordt afgebeeld 1). Dan zal ze beheerscht worden door een wereldcentrum, hetwelk zijn wezen vindt uitgedrukt in de verleidelijke vrouw, die als een
hoer bekleed was met alle mogelijke opschik, en door weelde en wellust de volkeren der aarde zal verleiden.
4 Itc zag n.l. dat de vrouw bekleed was met een en al
weelde en opschik, met purper en met scharlaken, en versierd met goud en kostbaar gesteente en paarlen, doch met
geen enkele der deugden van een zachtmoedigen en stillen
geest, die kostelijk is voor God. Integendeel, ze droeg een
gouden beker in haar hand, beeld van de genietingen die
zij belooft aan alien, die zich met haar afgeven, vol van
gruwelen en goddeloosheden van haar hoererij. Want zij
biedt de bevrediging van alien zondigen zinnelust, de begeerlijkheid des vleesches, de begeerlijkheid der oogen en
de grootschheid des levens.
5 En op haar voorhoofd was, zooals bij de Romeinsche
lichte vrouwen, op een gouden hoofdband een naam geschreven: Verborgenheid. Want die naam openbaart haar
verdorven, anti-goddelijk, duivelsch wezen, dat slechts kenbaar is voor het door Gods Woord en Geest verlichte verstand. Want onder dien naam was voor Gods yolk nog
verder leesbaar: het groote Babylon, (waarin de afval
bij de torenbouw van Babel begonnen, de concentratie
tegen God en Zijn rijk, haar voltooling vindt), de moeder
der hoeren en van de gruwelen der aarde, (want in haar
vindt de verlokking tot afval van God en de verleiding tot
1 ) Johannes ziet in zijn visioenairen toestand door den schijn der
deugden heen.
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zonde haar hoogtepunt, en in haar dagen zal de gansche
aarde vervuld worden met wrevel).
6 Maar ze gebruikt niet alleen de wapenen der verleiding, doch ook die van bedreiging en geweld tegen wie
haar verlokking weerstaan. Ili zag, dat de vrouw dronken
was — zooveel bloed had ze vergoten — van het bloed
der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus, die
moedig opgetreden waren tegen de Godonteerende gruwelen, en van de rechten van den komenden Ironing hadden gewaagd, en die ze gedood had. Ik begreep dit alles
niet terstond, toen ik dit gezicht aanschouwde. Haar ziende, geraakte ik in groote verbazing.
7 Maar de engel, die mijn verwondering bemerkte, zeide:
Waarom verbaast gij u? 1k zal u het geheim van de vrouw
en het beest, dat de zeven koppen heeft en de tien horens,
dat haar draagt, verklaren.
8 Het beest, dat gij gezien hebt, en dat de vrouw draagt,
is de anti-christelijke wereldmacht, waaraan zij haar invloed ontleent. Het was er vroeger al, en is er nu niet,
maar zal wel weer opkomen uit den afgrond, maar het
gaat weer ten verderve.
Immers, reeds meermalen is er zoo'n eenhoofdige totalitaire wereldmacht geweest, die aan Satan haar macht
ontleende en den oorlog tegen Gods koninkrijk in haar
vaandel had geschreven. Momenteel schijnen die machten
geheel ondergegaan, maar het ,satanische woelen en wroeten en werken am de aarde en haar volken onder de vaan
des oproers en onder een mensch der zonde to vereenigen,
gaat geregeld door, en eenmaal zal er weer zulk een antichristelijke wereldmacht uit den afgrond opkomen. Maar
als haar tijd voorbij is, zal ze ten verderve gaan.
Maar in den tijd, wanneer dat monstergedrocht des
Satans opkomen en heerschen zal, zullen zich verwonderen
de aardbewoners, wier namen niet zijn geschreven in 't boek
des levens, van de grondlegging der wereld, diegenen dus
die geen burgers van het 'koninkrijk Gods zijn en door Zijn
Geest niet zijn wedergeboren en verlicht. Wie bij hun eigen
licht leven, zullen betooverd worden door de macht en de
glans van de wederverschijning van het beest. Wonderbaarlijk zal hun toeschijnen, dat die wereldmacht, zooals die er
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vroeger geweest is en is ondergegaan, en er nu niet is, en
ook ondenkbaar schijnt, er dan weer eensklaps zijn zal, en
als een wonderboom, met gruwelijk, wonderlijk geweld en
onweerstaanbare kracht zal groeien en de geheele aarde
overheerschen. En ze zullen alien geimponeerd worden en
zich laten overheerschen.
9 Om dan niet verleid en geimponeerd en meegesleept te
worden tot bewondering en aanbidding, is het noodig een
geheiligd verstand te hebben, dat zich door Gods Woord
en Geest wijsheid en inzicht laat geven in den loop der
historie, zoodat ge tijdig het onheilig wezen van die toekomstige macht opmerkt en doorziet.
10 De zeven koppen, die het monster draagt, hebben
dubbele beteekenis. Nu 1) zijn ze het symbool van de zeven heuvelen, waarop Rome rust, de stad, de hoer, die nu
de wereld beheerscht en verleidt tot afval van, en opstand
tegen God. Die zeven heuvelen 'zijn als het ware een onwankelbare grondslag, waarop zij als koningen schijnt te
zitten tot in eeuwigheid. Maar zij zal ook vergaan. Want
die zeven koppen zijn tevens het beeld van zeven koningen. Achtereenvolgens hebben reeds een vijftal de wereld
beheerscht, maar ze zijn, de een voor den ander, gevallen,
hoe machtig ze waren. En zoo zal Rome, dat nu nog bestaat, ook ondergaan, evenals de zevende, de laatste machthebber, die nog niet gekomen is, en als hij is opgetreden,
een korten tijd moet blijven, naar goddelijk bestel en toelating. Maar zijn verschijning en regeering zal zoo gruwelijk zijn, dat zijn dagen verkort zullen worden om der uitverkorenen wil.
11 En het beest, dat de zeven koppen draagt, dat was, en
niet is, is ook zelf de achtste en is uit de zeven. Immers,
al die wereldmachten, die de loop der historie zal doen
aanschouwen, zijn slechts belichamingen en incarnaties van
het sataniache rijk. De Overate der wereld zelf zal op deze
wijze de aarde under zijn heerschappij trachten te brengen, maar hij gaat met zijn zeven creaturen ten verderve.
En de tien horens, die ge zaagt op de koppen van het
12
beest, zijn tien koningen der toekomst, die momenteel nog
1 ) N.1. in de dagen dat Johannes de Openbaring ontving.
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niet aan de regeering zijn gekomen, maar in de dagen van
het anti-christelijke wereldrijk overal naar de macht zullengrijpen op een ure met het beest, wanneer dat naar de
heerschappij zal grijpen. overal breekt dan burgerkrijg uit,
en er komen geweldige omwentelingen in de koninkrijken
der wereld.
13 Daardoor zal het rijk van den anti-christ met zoo tooverachtige snelheid de macht over de heele wereld in handen krijgen.
Die tien koningen worden n.1. alien door hetzelfde
revolutiebeginsel gedreven, en staan met de kracht en
macht, die zij zich verwerven, ten dienste van het beest.
Zoo ontstaat een ;nachtige coalitie onder aanvoering van
Satans creatuur.
14 En dezen zullen tezamen oorlog voeren tegen het Lam,
want uiteindelijk worth openbaar, waartoe deze geweldige
coalitie is ontstaan: waardoor ze wordt gedreven, welk doel
zij zich stelt. De Satan heeft al wat macht heeft in de wereld gemobiliseerd tegen den Verlosser der wereld onder
de leuze, dat de mensch zich zelf wel kan verlossen, en
't is de haat tegen den Gekruisigde, die alien drigt.
Maar het Lam zal hen overwinnen, want Het is nu
verhoogd tot Heer aller heeren, en Koning aller koningen,
met alle majesteit en hoogheid over hen bekleed, die Het
ook vermag uit to voeren. En de geroepenen en uitverkorenen en getrouwen zullen niet beschaamd uitkomen. Ze
zullen met Hem overwinnen, al zal de strijd bang zijn en
zwaar. Dat ze dus moedig standhouden en volhouden tot
het einde, als die benauwing komt!
15 Toen verklaarde de engel rnij nog enkele bijzonderheden
van het visioen der vrouw: De wateren, die gii zaagt, aan
welker oever de vrouw zit, zijn het beeld van de volken
en natien en scharen en talen, waarover zij zal heerschen
met list en geweld. De massa der menschen, door haar betooverd, die wederkeerig het wereldcentrum brengen tot
macht en aanzien.
16 De ondergang van de wereldstad zal een gericht Gods
zijn, en toch komt het weer op een natuurlijke wilze. De
Heere zal laten zien, dat wat buiten God en Zijn gebod
gebouwd is, moet vallen, en dat het satanische rijk door
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eigen innerlijke woestheid en verdeeldheid ineenstort.
Het monsterverbond van de tien koningen van het
anti-christelijke wereldrijk raakt innerlijk tegen zichzelf
verdeeld en vernietigt zichzelf. De tien horens, die ge
zaagt, welke de tien koningen voorstellen, en het beest,
de anti-christ en zijn handlangers, zullen het machtscentrum, dat ze samen groot gemaakt hebben, de hoer, haten,
waarmee zij van God hebben afgehoereerd, en makers tot
een verwoeste en naakte stad, en haar vleesch, haar bewoners, zullen ze verslinden, en ze met vuur verbranden.
17 'miners, wel handelen de anti-christ en zijn handlangers naar de ingeving van hun booze hart, en naar de inblazingen van Satan. Maar God de Heere bestuurt hun handelingen, en bewijst daarin Zijn grootheid, dat ze tenslotte
in al hun woeden, toch Zijn wil doen. Want God beheerscht
tenslotte al hun handelingen, en geeft in hun harten, dat
ze Zijn gedachten doen, en Zijn raad uitvoeren. Hij laat
toe, dat de machthebbers der wereld hun koninkrijk en
macht ter beschikking stellen van het beest, totdat de woorden Gods voleindigd zullen worden, en Zijn Raad volbracht.
18 En met de vrouw, die gij gezien hebt, wordt de u bekende groote (stad Rome bedoeld, die nu het centrum is
van de wereldheerschappij, zooals eens Babel, en die de koninklijke heerschappij over de koningen der aarde uitoefent, maar als type van het anti-christelijke wereldcentrum, dat eens de wereld zal beheerschen.

DE KOMENDE KONING BEVESTIGT DE ZEKERHEID VAN
BABELS ONDERGANG.
18 : 1 Nadat rnij zoo in een gezicht de rechtmatigheid van
het gericht over het anti-christelijke wereldcentrum was getoond, werd vervolgens geprofeteerd, hoe onafwendbaar
zeker Babels ondergang is.
Na dezen dag zag ik een anderen engel afdalen nit den
heme1. 1). Dat hij met groote macht was bekleed, kon men
1 ) flit hoofdstuk is van groote schoonheid ens indrukwekkendheid
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zien aan zijn uiterlijk. Hij schitterde zoo van hemelsche
majesteit, dat de gansche aarde verlicht werd door zijn
heerlijkheid. Als reeds de bode van den komenden Koning,
die het gericht aankondigt, zoo straalt van majesteitelijke
glans, hoe nietig lijkt dan het verzet der goddeloozen. Als
reeds de aarde verlicht wordt van de heerlijkheid van een
Zijner dienaren, dan wordt het duidelijk en klaar, dat de
verzetsbeweging op aarde geen schijn van kans heeft tegen
de majesteit en macht van den komenden Koning zelve,
wanneer Hij komt, omringd' van zijn duizenden engelen,
om gericht te houden.
2 En die heerlijke hemelbode proclameerde met krachtige stem het vonnis, dat de hemel geveld heeft over het
anti-christelijke wereldcentrum der laatste dagen. Hij sprak
in den verleden tijd, want als de hemel het heeft besloten,
is Babels ondergang zoo zeker, alsof ze reeds geschiedenis
was. Gevallen, zoo riep hij, gevallen is het groote Babylon, het machtige centrum van alle actie tegen den komenden Koning. Babylon, zoo noem ik het, want in Babel
is de toren aanbesteed, welks opperste in den hemel reikte;
die het verzamelpunt zou worden van het verzet tegen
God; en onder Nebucadnezar en zijn opvolgers heeft Babel
't Jerusalem van den ouden dag verwoest, en Gods yolk in
ballingschap gevoerd, en alles in het werk gesteld om dat
yolk te verleiden en te intimideeren, om zijn God los te
laten. En diezelfde trekken zal de toekomstige wereldmacht vertoonen, de staatemacht, maar grooter en grimmiger. Daar zal de mensch der zonde heerschen en worden
aangebeden, en de dienst der zonde tot godsdienst verheven, en alles zich openlijk concentreeren tot den krijg tegen het Lam.
Maar vallen zal het. Haar verzet worth grondig gebroken, en ze zal zoo grondig verwoest worden, dat ze een
verlaten oord zal worden, leeg van menschen, waar slechts
de duivelen zullen huizen, die de woeste plaatsen beminnen. Ja, 't zal een oord worden, schrikkelijk als de plaats
en wij zien niet den val van Babel, maar hooren eerst de aankondiging van den gerechtsdienaar, die haar schrikkelijk einde proclameert; en hooren daarna de ijzingwekkende ondergang schilderen in
de klaagzang van de geruineerde kooplieden en onttroonde koningen.
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der buitenste duisternis, die tot gevangenis zal dienen van
alle onreine geesten. En allerlei onrein en gehaat gevogelte
zal in haar bouwvallen zijn toevluchtsoord zoeken en azen
op de lijken, die Babels straten bedekken. Want de eens
zoo volkrijke stad zal een groot doodenveld worden.
3 Die vreeselijke val is ten voile verdiend. Schrikkelijk is
Babels schuld, omdat uit den wijn van de gramschap harer
hoererij al de natien gedronken hebben, en de koningen
der aarde met haar hebben gehoereerd, en de kooplieden
der aarde door de macht van haar weelde rijk zijn geworden.
De volkeren heeft ze beneveld en betooverd door haar verlokking tot zonde, en wie niet bezweek voor haar verleiding, heeft ze door bedreiging gedwongen. De koningen
der aarde hebben haar gediend, om hun politieke doeleinden door haar te bereiken. Het geheele handels- en verkeers- en bedrijfsleven droeg het stempel van de goddeloosheid en godsverwerping van het groote Babylon. De
magnaten van de beurs, van handel en van fabriekswezen
hebben, door rijke winsten, die zij beloofde, aan haar
goddeloosheid verdiend. Staatsmacht en volkerenleven, handel en zakenwereld hebben onder haar leiding zich van
God en Zijn gebod algeheel losgemaakt. Daarvoor is haar
straf zoo schrikkelijk, maar ten voile verdiend.
4 Daarop hoorde ik een andere stem uit den hemel, —
de stem van den Heere zelve —, die zeide: Gaat uit van
haar, Mijn yolk! Hebt geen gemeenschap aan haar zonden,
opdat ge niet deelt in haar plagen! Want het gericht over
5 Babel is aanstaande, daar haar zonden zich tot aan den hemel opgestapeld hebben, en God gedachtig is geworden
aan haar ongerechtigheden, om het gericht daarover te voltrekken! Het leek of God de gruwelen niet zag, die zij
maar ongestoord kon bedrijven, maar nu zal blijken, ,dat er
een gedenkboek is voor Zijn aangezicht, en er niet een van
haar zonden vergeten zal worden in het gericht.
6 Toen hoorde ik dezelfde stem een bevel geven aan de
engelen, die gereed staan, om het vonnis aan haar te voltrekken: Vergeldt haar, zooals ze anderen kwaad voor goed
vergolden heeft, en verdubbelt haar naar haar werken!
Geeft haar de volledige vergelding voor alles, wat zij heeft
misdreven. Mengt voor haar het dubbele in den smarten40
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beker, dien zij anderen gemengd heeft, en doen drinken!
7 Vernedert haar en pijnigt haar en doet haar leed naarmate zij zichzelf verheven heeft en verheerlijkt en weelde
genoten, omdat zij, in trotschen overmoed gezegd heeft in
haar hart: mij zal niemand eenig leed kunnen aandoen,
want ik zit als koningen op een onwankelbaren troon. Ik
ben geen weduwe, die van haar beschermer is beroofd; ik
zal mijzelf wel beschermen, want wie zou tegen mid op
kunnen? Ik zal geen leed, geen armoe en ellende en geen
smart om 't verlies mijner kinderen iijden!
8 Daarom, om die overmoed, zal des te plotselinger haar
val komen, en zullen haar plagen en bezoekingen over haar
komen op een dag: dood en rouw en hanger, inplaats van
leven en vreugde en overvloed, en met vuur zal zij verbrand worden. Want al haar macht en heeriijkheid zal als
niets zijn tegenover den Almachtige, met Wiens kracht zij
't bestaan dorst te twisten. Want sterk en machtig is alleen de Heere God, Die haar reeds geoordeeld heeft, en
machtig is, dat gericht ook ten voile aan haar te voltrekken.
9 Nadat zoo op tweeerlei wijze de zekerheid van het
komende gericht over het anti-christelijke wereldcentrum
was betuigd, hoorde ik ze nog op een andere wijze bevestigen. Ik hoorde als het ware reeds de drievoudige klaagzang, die bij Babels rookende puinhoopen zal worden aangeheven. Want op den dag, dat Babel ondergaat, zullen
over haar weenen en rouw bedrijven de koningen der aarde, die in haar glorietijd met haar gehoereerd hebben, en
van Babel hun weelde hebben verwacht, en om die weelde
aan haar zondige werken hebben deelgenomen. Ze hebben
ter wille van haar macht met Babel meegedaan, nu gaat
met Babel ook hun macht verloren.
10 Zoo ontzettend is haar lot, dat ze uit vrees voor haar
vreeselijke tuchtiging, niet naderbij durven komen om haar
te helpen, opdat ze niet mee in den afgrond gerukt worden,
waarin Babel neerstort. Van verre zullen ze staan, en staren naar den rook van haar brand, die zal opstijgen naar
den hemel, en ze zullen den klaagzang aanheffen: Wee ons,
wee ons, o groote stad, Babylon, de eens zoo sterke stad,
dat in een uur uw oordeel gekomen is!
Het rijk van Babel is een rijk van zelfzucht, waarin
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elk voor zichzelf geleefd heeft, en niemand haar nu in haar
leed to hulp spelt, en de koningen der aarde slechts tranen
storten van zelfzuchtige droefheid, wanneer zij al het voordeel zien ondergaan, dat Babel haar dienaren hood.
De koningen der aarde weenen, dat het steunpunt onder hun macht is weggevallen.
11 In hun klaagtoon mengt zich een andere: die der kooplieden, die weenen en rouw bedrijven over Babels ondergang, omdat zij hun afzetgebied hebben verloren, en niemand hun waren meer hoopt. Wat leverden zij al niet aan
12 Babel, het machtige wereldcentrum: goud- en zilverwaren,
kostelijk edelgesteente en parelen, fijn linnen, purper,
zijde en scharlaken voor de weeldekleeding; alles wat noodig was voor den bouw en de inrichting van haar weelderige paleizen: prachthout, en voorwerpen van ivoor en
van zeer kostbaar hout, en van koper en van ijzer en van
13 marmer; genotmiddelen en parfumerieen voor het weeldeleven: kaneel en haarwater en pommade en reukwerk, en
wierook; en wijn en olie en allerlei andere ingredienten
voor de fijne weeldespijzen: meelbloem en tarwe en lastdieren en schapen; en andere luxewaren als paarden en
staatsiewagens; en ook lichamen en zielen van menschen.
(Want barmhartigheid kent het leven der zonde niet. Ook
in den heilstaat der toekomst is geen sociale gerechtigheid,
maar bloeit de slavernij. De weelde is alleen maar voor de
machtigsten en de handigsten. De gierende zelfzucht vraagt
niet naar 't heil van den medemensch, maar is gedurig op
uitbuiting uit. De mensch wordt slechts bekeken van onder 't aspect: wat kan ik er aan verdienen? — de slavernij — of wat kan ik er van genieten?
de prostitue's).
14 En het tafelooft en alle begeerlijkheid voor fijnproevers
en lekkerbekken, en al wat blonk en schitterde, is vergaan
met Babel, en zal niet weerkomen.
15 Zoo klaagden de kooplieden, die van Babels zondeleven rijk geworden waren, van verre staande vanwege de
vrees voor de ischrikkelijke pijniging, die over 't wereldcentrum kwam. Ze weenden, en bedreven rouw, maar niet
over hun zonden, niet omdat ze Babels merkteeken aan
voorhoofd en rechterhand hadden laten zetten, en meegedaan hadden aan den boycot van Gods yolk. Het is een
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zelfzuchtige droefheid over 't feit, dat hun afzetgebied is
16 verloren gegaan: wee ons, wee ons, o groote stad, die bekleed was met fijn linnen en met purper en scharlaken en
versierd met goud, en kostbaar gesteente en parelen, want
zoo groote rijkdom is in een uur verwoest!
17 Een derde stem mengde zich in dit koor-derzelfzucht over het verlies van de winst, na Babels
dood. Al wie :haar weeldeleven diende, en er aan verdiende. Ook alle stuurlui, beurtvaarders en matrozen,
18 allen, die de zee bevoeren, bleven van verre staan, toen zij
den wereldbrand van Babel aanschouwden en riepen: Welke stad was met deze groote stad te vergelijken? Weer bezongen ze alleen haar grootheid en rijkdom, waaraan zooveel viel te verdienen, maar geen klacht was er over haar
zonden.
19 Want ze wierpen stof op hun hoof den, ten teeken van
hun groote droefheid, en riepen al weenende en rouw bedrijvende: Wee ons, wee ,ons, vanwege de groote stad, in
welke alle reeders rijk geworden zijn van haar weeldeleven,
die in een uur verwoest is!
20 Zoo klonk van de aarde die driestemmige beurtzang,
de klaagzang der zelfzucht over Babels snellen ondergang.
Van den hemel echter klonk een vreugdelied: verheug u
over haar, gij hemel en alle gij heiligen en profeten, die in
het vaderhuis met de vele woningen wacht op de wrake
des Heeren over de verdrukking, die de wereld u heeft
aangedaan. Want God heeft uw rechtzaak opgenomen. Eens
hebt ge geklaagd, waarom de Heere uw bloed niet wreekt
aan degenen, die op de aarde wonen, en of de Rechter der
gansche aarde geen recht doet. Maar nu ziet ge, dat er
een God is, die leeft, en op deze aarde vonnis geeft — op
Zijn tij,d!
21 Dit alles was nog toekomstig. Nu woedt de Satan nog,
en 'hij woedt tegen 't Lam en Zijn koninkrijk. Maar om reeds
bij voorbaat de zekerheid van den ondergang van het antichristelijke wereldrijk te bevestigen voor allen, die nog in
den strijd staan, en haar vervolging moeten verduren, hief
een sterke engel een ,steen op, zoo groot als een geweldigen
molensteen, en wierp dien in de zee, terwij1 hij zeidei Zoo
plotseling, zoo grondig, zal als met een worp Babel, die
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tijdelijk. Dat niemand zich door haar late imponeeren, maar
geloove in den Almachtige, die haar slechts toelaat te heerschen, zoolang Hij wil.
22 Dan is het ineens nit met het geroezemoes van haar
leven. Dan verstommen de klanken der muziekinstrumenten, van de harpspelers, en de zangers, die ze begeleiden,
van de fluitspelers en de trompetblazers en de orkesten,
die de pret en 't plezier moesten verhoogen. Dan zwijgt het
geklapper van de molens en het gedruisch der fabrieken,
geen kunstnijverheid zal in u meer beoefend worden. Plotseling staan alle raderen van het wereldleven stil.
23 De lichten der stad, die den nacht in dag verkeerden,
zullen gedoofd zijn, met het goddelooze nachtleven is 't gedaan. Men heeft de waarschuwing van het naderend oordeel in den wind geslagen, onbezorgd, en ten huwelijk gegeven, en ten huwelijk genomen, voortaan zal geen stem
van bruidegom of bruid in u meer gehoord worden. Geen
nieuw leven bloeit in u meer op.
Want uw kooplieden en geldmagnaten gedroegen zich
als de grooten en machthebbers der aarde, zonder zich om
God en Zijn gebod te bekommeren. Want door uw betoovering en bedwelming werden alle natien verleid, om uw
weelde en wellust te zoeken.
24 Maar in u werd vergoten het bloed van de profeten en
heiligen, die zich vrij hielden van uw zondeleven en tegen
uw Godonteerende gruwelen getuigden, en die door u geslacht zijn, onrechtmatig en wreed omgebracht!

DE VREUGDE IN DEN HEMEL OVER HET VONNISSEN VAN
BABEL DOOR DEN KOMENDEN KONING.
19 : 1 Op die oproep om vreugde te bedrijven over den val
van Babel, het groote anti-christelijke wereldcentrum der
laatste dagen, hoorde ik een machtig antwoord uit den
hcmel. Het wee-geroep der goddeloozen op aarde werd
beantwoord door het halleluja der heilige engelen.
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1k zag de zangers niet, maar ik hoorde aan het geweldige geluid van het koorgezang, welk een ontzaglijke menigte daar in den hemel zong. Dit was het lied, dat ze aanhieven: Halleluja! Looft den HEERE, den God des Ver.
bonds, Die trouwe houdt, en eeuwig leeft, en nooit varen
laat de werken Zijner handen! Het heil, de redding van Zijn
yolk is nu volledig. Niets verduistert nu meer Zijn heerlijkheid, niets weerstaat Zijn kracht, nu Babel voor eeuwig is
verpletterd! Wij hebben niet tevergeefs vertrouwd op onzen
2 God! Want waarachtig en rechtvaardig zijn Zijn oordeelen!
Nu zien we, dat Hij doet, wat Hij belooft, en doodt wien
Hij dreigt. Want Hij heeft geoordeeld de groote hoer, die
de aarde verdierf met haar hoererij.
3 En ten tweeden male verheerlijkten zij den Allerhoogste, zeggende: Halleluja! Haar rook gaat op tot in alle
eeuwigheid! Nimmer zal ze weer opkomen. Haar verderf
is voor goed en voor immer!
4 Met dit engelenlied stemden in de gemeente der verlosten en de geheiligde schepping. De vier en twintig oudsten, als vertegenwoordigers der kerk van Jezus Christus
van oud- en nieuw verbond 1) vielen neder, evenals de vier
levende wezens, de representanten der verheerlijkte

schepping, en zij aanbaden God, die gezeten is op den troon
om Zijn macht uit te oefenen in den loop der historic en
de verlossing, door het Lam aangebracht, te voltooien. Met
een „Amen, Halleluja!" stemmen zij in met het lied der
engelen.
5 En nu werden alle heiligen opgeroepen, om den Heere
te prijzen. Een stem ging uit van den troon, die riep: Prijst
onzen God, al Zijn dienstknechten, die Hem vreest, de
kleinen en de grooten!
6 En terstond daarop hoorde ik een machtig geluid, een
koor van een groote menigte, als het gedruisch van vele
wateren, als het dreunend rollen van zware donderslagen:
Halleluja! Looft den HEERE! Want de Heere, onze God,
de Almachtige, heeft de Koningsheerschappij aanvaard, en
oefent ze nu over al Zijne en onze vijanden uit, om Zich in
al Zijn heerlijkheid en macht als den God van Zijn Yolk
1)

Vgl. Openb. 4.
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te doen kennen! Nu gaat de groote belofte in vervulling, die
wij zoo lang hebben verbeid, nu vangt de toegezegde
7 eeuwige vreugde aan. Laat ons blijde zijn en vreugde hedrijven en Hem de eere geven, want de bruiloft des Lams
is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. Onverbreekbaar wordt nu Zijn gemeente met Hem vereenigd, die
haar liefgehad heeft, en Zijn leven voor haar redding heeft
gegeven, en die Hem nu volkomen toebehoort voor eeuwig.
Zij heeft zichzelf voor haar Heere toebereid.
8 Maar niet door haar eigen daden wordt ze zalig! Haar
werd gegeven zich te bekleeden met blinkend wit, rein
linnen. De rechtvaardigmaking Gods uit genade om niet,
om de verdienste van haar Christus maakt haar geschikt,
om het heilig Sion te bewonen en voor Gods aangezicht te
verschijnen.
9 De engel, die mij het gezicht van Babels ondergang getoond had, beval mij nu: Schrijf op tot troost en bemoediging van de geloovigen, die deze bange tijden zullen moetten doormaken: Zalig zij, die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. De wereld, Babel, moge hen trachten
te verlokken tot haar zondige en vergankelijke vreugde,
dat zij te midden van den strijd zich niet van het blij vooruitzicht laten aftrekken, dat hen wacht. Onbeschrijflijk
groot en heerlijk is het gansch veer uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid, dat hen wacht na het lijden dezes
tegenwoordigen tijds. Dan zullen zij krachtens Gods roeping,
die onberouwelijk is, in de voile, eeuwige vreugde deelen
van de innige gemeenschap met het Lam, dat hen kocht.
Deze woorden zijn de waarachtige, onbedrieglijk zekere
woorden Gods, waarop zij zich vast moeten verlaten, wat
er ook gebeure, en die ten voile gerealiseerd zullen worden!
10 Door de heerlijkheid van alles wat de engel mij gezegd
en getoond had, werd ik zoo overweldigd, dat ik voor zijn
voeten neerzonk, om hem te aanbidden. Maar verschrikt
weerde de engel dit af, en zeide tot mij: Laat dat, hoed u
daarvoor, en doe dat niet! Immers ben ik maar eery mededienstknecht voor u en voor uw broederen, die het getuigenis van onzen Heere Jezus Christus hebben, en dat geloovig hebben aanvaard. Want het getuigenis van Jezus
is de geest der profetie. Geen profeet of boodschapper heeft

46

-19 12
iets van zichzelve. De geest van Christus getuigt door hen.
Er is dus geen reden om mij te aanbidden. Wat ik u geprofeteerd iheb, had ik niet uit mijzelf, maar is het getuigenis
van Jezus, uw Verlosser, Dien ook gij kent en dient.

DE KONING KOMT PERSOONLIJK AAN HET HOOFD ZIJNER
HEMELSCHE HEIRSCHAREN HET LAATSTE VERZET TEGEN
DE KOMST VAN ZIJN RIJK VERNIETIGEN.
11 Toen zag ik den hemel open, als om een groote heir
schare uit te laten. En zie, toen ik er geboeid naar staarde, in gespannen verwachting, wat uit die stralende heerlijkheid naar buiten zou treden, was het eerste, wat zich
aan mijn oogen voordeed, een wit strijdros, sprekend van
strijd, maar ook van overwinning, van komende triomftocht. En de Ruiter, die dat paard bereed, droeg de namen Getrouw en Waarachtig. Want Hij is Degene, Die
trouwe houdt, en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken Zijner handen. Hij volbrengt, wat Hij beloofd heeft,
maar doet ook, wat Hij dreigt. Doch als Hij het gericht
uitoefent over Zijn vijanden, doet Hij dat in volmaakte
rechtvaardigheid.
12 Hij heeft de bekwaarnheid, om gericht te houden, want
niets is aan de heilige oogen van dezen rechtvaardigen
Rechter ontsnapt. Immers, Zijn oogen lichten als een vuurvlam, met een alles doordringenden blik, waarvoor 't verborgenste niet verholen blijft. Hij heeft ook de macht, om
Zijn vijanden neer te werpen, en gericht over hen te houden, want op Zijn hoofd droeg Hij een veelvoudige kroon 1),
er op wijzende, dat Hij regeert over vele koninkrijken.
Zijn koninkrijk heerscht over alles.
Ook Zijn Naam wees op Zijn over alien en alles nitgaande hoogheid en wijsheid, daar die Naam, de uitdrukking van Zijn heerlijk wezen, door geen schepsel volledig
1 ) Om zich dit voor te stellen, denke men aan de dubbele kroon, die
de Pharao's van Egypte droegen: de gecombineerde kronen van Opperen Neder-Egypte.

47

Openbaring 19 : 13—
kan worden gekend. Hijzelf alleen kent Zijn heerlijk, goddelijk wezen.
13 Dat Hi' waarlijk doet, wat Hij dreigt, kwain nit in Zijn
kleed, dat droop van bloed: het bloed der verslagenen,
omdat Hij, vertreedt degenen, die zich tegen Hem waanden te kurinen verheffen.
En dat Hij, daartoe alle bevoegdheid bezit, blijkt uit
Zijn Naam, Die Zijn yolk mag kennen, maar nooit ten
voile kan doorgronden. Hij luidt: het Woord Gods. Want
God de Almachtige heeft in Hem Zijn. heerlijk Wezen geopenbaard. Hij is Gods Zoon, Die den Vader kent, en uitvoert, wat de Vader wil.
14 Hij verschijnt echter niet alleen ten gericlite. Hij reed
aan de spits van een groote hemelsche legermacht. Heirscharen van engelen volgden Hem op witte paarden, die
van strijd en zegepraal spraken. Zij droegen het zuiver witte, reine uniform van hemelsche heiligheid en heerlijkheid.
15 Uit den mond van den Aanvoerder van dit gerichtsleger ging een scherp zwaard. Want het wapen, waarmee
Hij Zijn vijanden bestrijdt en overwint, is het richtende
Woord van God, Hem gegeven, om daarmee de ongeloovige
volkeren te verslaan. Want Hij slaat Gods vijanden niet
alleen maar neer, Hij zal ze overtuigen van hun onrecht
en zonde, zoodat ze voor eeuwig weenen en knersen met
de tanden van wroeging en spijt. En Hij zal ze, nadat Hij
ze heeft overwonnen, weiden met zijn ijzeren roede. Hij zal
hen Zijn machtige schepter laten voelen, en met gestrenge
gerechtigheid hun ongerechtigheden vergelden. Hij is Degene, Die den wijnpersbak van Gods gramschap zal treden.
De Almachtige heeft Hem tot Uitvoerder van Gods wraakgericht over de goddelooze wereld aangesteld.
16 En als teeken van deze opdracht, .dat Hij optreedt all
Uitvoerder der besluiten van den Almachtigen God, draitgL
Hij op Zijn kleed, en wel op Zijn dij overal leesbaar Zijn
Naam als legitimatie: Koning der koningen en Heer der
heeren.
17 De slag zelve werd mi.; niet te aanschouwen gegeven.
Wel werd met schrikkelijken nadruk de ontzettende afloop van den laatsten eindstrijd geschilderd: het vreeselijk lot van hen, die het bestaan dorsten te twisten met
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Zijn kracht!
Ik zag n.l. daarop een engel staan in de zon, voor alien
zichtbaar. En hij riep met een geweidige, overal doordringende stem alle groote hoogvliegende aasvogels bijeen:
Komt hierheen, schaart u aan den grooten maaltijd, die
18 God u bereid heeft! Komt, om te eten, een zeidzaam voornaam maal, bestaande uit het vleesch van koningen en oversten en machtigen, en vleesch van paarden en ruiteren,
vleesch van vrijen en van slaven, van kleinen en van grooten, die over hen gecommandeerd hebben! Want de gansche, geweldige legermacht, die tegen Christus dorst te striiden, zal in een oogenblik reddeloos verslagen worden. En
wie zichzelf op 't hoogst verhoogd hebben, worden het
diepst vernederd en versmaad. Die God niet hebben willen
eeren, — zelfs hun doode lichamen worden niet begraven,
maar ten prooi gegeven aan 't aasgedierte.
De geheele anti-christelijke maatschappij in al zijn rangen en standen is reddeloos en roerloos weggezonken in de
algemeene ellende en versmaadheid.
19
Zoo hoorde ik alreeds den afloop van den eindstrijd.
Nu zag ik dien eindstrijd: het beest, de anti-christ en
met hem zijn vazallen, de koningen der aarde en hun legers,
verzameld tot den beslissenden, strijd tegen den Heere
Christus en Zijn legerscharen. Zoo ver gaat de hoogmoed
van antichrist, dat hij dit aandurft, en de gansche wereld
tegen Christus en Zijn heilige engelen mobiliseert. Maar dit
machtsvertoon kon mi.; niet meer verschrikken, omdat ik
den afloop reeds wist, die snel kwam als de afloop der
20 wateren: Want in een oogenblik werd het Beest gegrepen,
eer het aan weerstand kon denken. En met hem werd de
valsche profeet gevat, die de leugen-teekenen gedaan had,
waardoor hij hen verleid en betooverd had, die het merkteeken van het beest hadden aangenomen en zijn beeld aanbaden en zijn eeredienst eer hadden bewezen. Levend werden
die beide hoof daanstichters van de anti-christelijke beweging
in den vuurpoel geworpen, die met zwavel verstikkend
21 Brandt.
En degenen, die zich hadden laten verleiden, werden
gedood met het zwaard van Hem, die op het paard gezeten is, het zwaard, dat uit Zijn mond uitgaat, het Woord
Openbaring 4
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Gods. En alle vogelen zullen zat worden van het vleesch
van hun lijken. De ondergang van heel de anti-christelijke
heerschappij en maatschappij zal grondig en finaal zijn.

DE SATAN IN AL ZIJN WOEDEN GEBONDEN AAN DEN WIL
VAN DEN KOMENDEN KONING.
20 : 1 Weer wisselde 'het tooneel. Thans zag ik wederom een
engel uit den hemel afkomen, die mij, kwam toonen, dat gedurende al den tijd van 's Heeren hemelvaart tot aan de voleinding, Satan zich verzet tegen het komen van onzen
Heere Jezus Christus tot de voile heerschappij, maar dat hij
in al zijn woelen en wroeten geboriden is en hij ,slechts kan
uitvoeren, wat hem toegelaten wordt.
De engel droeg n.l. in zijn hand den sleutel van den
afgrond, de plaats der duisternis, door God tot woonplaats
van de duivelen aangewezen tot aan den oordeelsdag.
Die sleutel weer er op, dat hij de macht had ontvangen, daarin te sluiten, of daaruit te laten, wie God wilde.
Tevens had hij in zijn hand een groote keten.
2 En hij greep den draak, — ge weet wel, die oude slang,
die listige verleider, die sedert het paradijs de menschen
tracht of te trekken van en op te zetten tegen God. (Hij
heet ook duivel of lasteraar, omdat hij den Almachtige
belastert bij de menschen, en Satan, daar hij de groote te,genstander is van Gods heerschappij en van Zijn heiligen
Gezalfde). Maar hoe sterk en listig en driest en sluw hij,
is, hij was als niets in de handen van dezen machtigen
dienstknecht Gods.
3 Want deze overmeesterde hem, en bond hem voor een
tijdperk van duizend jaren 1), en slingerde hem toen in den
afgrond, en sloot dien vervolgens toe en verzegelde hem,
zoodat hij die gevangenis niet zou kunnen verlaten, dan
onder uitdrukkelijke toelating Gods.
1 ) Natuurlijk weer een symbolisch getal. Duizend is een getal van de
hoogste volmaaktheid, het tijdperk van de geschiedenis, gedurende
welke de Heere Zijn uitverkorenen op de aarde vergadert, en den Satan wordt belet de kerk op aarde uit te roeien.
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Die binding en opsluiting had dus een bepaald doel
en geschiedde in een bepaald opzicht. Die keten, waarmee
de Satan gebonden was, gaf hem ruimte genoeg, om allerlei booze plannen tegen de komst van Christus' koninkrijk
uit te broeden en in allerlei machination tegen den Heere
en Zijn yolk de hand te hebben. Maar op beperkte wijze.
En in 't bijzonder werd het hem gedurende het tijdperk
van zijn binding onmogelijk gemaakt, om de groote heidenvolken te mobiliseeren en door hen 's Heeren gemeente
op aarde te vernietigen 1).
Zoo kan de prediking van het Evangelie haar omloop
op aarde volbrengen tot het door Christus gestelde einde
is bereikt.
Deze binding van Satan is echter niet voor altijd. Daarna moet hij, naar Gods raadsbesluit, weer een korten tijd
ontbonden worden, opdat hij, gelegenheid ontvange al zijn
krachten te ontvouwen in zijn anti-christelijk wereldrijk en
in zijn mensch-der-zonde, opdat zijn ongerechtigheid en die
der goddelooze menschen haar hoogtepunt bereike, en
God gerechtvaardigd worde in al Zijn oordeelen.
4 Gedurende die duizendjarige binding van Satan blijft
echter den kinderen des Heeren geen vervolging bespaard.
Dat bleek mij nit wat ik vervolgens in den hemel aanschouwde.
1 ) Denk u even in, wat een geweldige macht de niet-christelijke volken al den tijd na Christus' hemelvaart op aarde hebben gevormd,
denk aan de 400 millioen Chinezen, de 300 millioen Indiers, om de
negers van Afrika maar niet te noemen, denk aan den fellen haat tegen
het christendom van de millioenen en nog eens millioenen Mohammedanen, die gedurig droomen van den heiligen oorlog, en ge verstaat,
welk een wonder van weerhoudende macht Gods hier wordt ontdekt,
dat gedurende „duizend jaren", dat is gedurende de gansche historische tijd, Satan belet wordt deze volkeren tegen het christendom op
te roepen en het van de aarde te verdelgen.
„Uit de beteekenis dezer binding en gevangenzetting van Satan
volgt, dat zij begonnen is met het einde van den tijd, dat het heidendom
zich op 's Heeren gemeente wierp, om haar te willen verdelgen van de
aarde in de eerste eeuwen n y zer christelijke jaartelling. In die eerste
eeuwen heeft Satan herhaaldelijk beproefd, het christendom uit te
roeien, door het heidendom er zich in schrikkelijke vervolgingen te
doen opwerpen" ...... Sindsdien is dit echter in zoo universeelen norm
niet meer geschied..Vgl. Greydanus K.V.
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Iic zag daar de zielen van hen, die onthoofd waren 1)
om 't getuigenis van Jezus, waarvoor zij zich op aarde niet
geschaamd hadden. en .om het Woord Gods, waarvoor ze
in de goddelooze wereld opgekomen waren, van hen die het
beest niet aangebeden hadden, noch met de eeredienst van
zijn beeld hadden meegedaan, en niet ontvangen hadden het
merkteeken op hun voorhoofd en op hun hand.
Daarom zijn ze hier op aarde veracht en gesmaad, vervolgd en verdrukt, getrapt en gepijnigd, ja, velen hebben
hun trouw aan den Koning met den dood moeten bekoopen. Maar nu worden ze in den hemel geeerd en verhoogd.
Want ik zag, hoe er tronen werden gezet, en die Godsgetrouwen werden levend, en zetten zich op die tronen, en
heerschten met Christus duizend jaren.
5 De overigen` der dooden, die den Koning versmaad
hadden, werden niet levend bij hun sterven. Zij gingen het
eeuwige leven niet binnen, maar zonken in den eeuwigen
flood, totdat de duizend jaren voleindigd waren 2), en de
,geschiedenis was voltooid.
Dit is de eerste opstanding. Het ,sterven van Gods
kinderen is Afsterven van den dood en van het lichaam
dezes doods, en een doorgang tot het eeuwig leven.

1) Letterlijk: de zielen dergenen, die met den biji gedood waren.
Deze uitdrukking toont duidelijk, dat hier lichaamlooze zielen bedoeld
worden, die vOOr de opstanding fles vleesches reeds verhoogd en verheerlijkt worden. „Van een geluksstaat der geloovigen op aarde gedurende duizend jaren aan het eind, of na afloop, van de nu loopende
wereldgeschiedenis, en vOOr het intreden van den oordeelsdag, wordt
in deze verzen niet gesproken, noch van een komen van den Heere
Christus uit den hemel op aarde tijdens die duizend jaren, en vs5Or Zijn
verschijning ten gerichte, om hier als Koning to regeeren, omringd
door de opgestane heiligen ...... In vs. 4-6 is geen sprake van een
lichamelijke opstanding van geloovigen in die duizend jaren, vOOr den
dag des oordeels." Greydanus a.w.
2) Duizend is weer een getal der volheid: tien maal tien maal tien

jaren is de tijd, waarin Christus als Koning de boekrol der geschiedenis opent, en de verlossing voltooit. Gedurende dien tijd — van
Christus' hemelvaart en zitting nemen ter rechtefhand Gods tot aan
Zijn wederkomst, gaan Zijn getrouwen den hemel in,maar zinken Zijn
versmaders weg in den doodsstaat, vgl. Luc. 16, de gelijkenis van Lazarus en de rijke man.
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Zij mogen reeds aanvankelijk deelen in de heerschappij van Christus. Zij, die hier op aarde waren uitgesloten,
werken mede aan de vorming van het komende Koninkrijk,
en aan de afwikkeling van de geschiedenis der wereld, die
den ondergang der goddeloozen brengt, door wie zij hier
zijn vernederd.
6 Zalig en heilig, wie deel heeft in die eerste opstanding!
Zalig is hij, daar hij hier op aarde van zijn schat niet kan
beroofd worden, en in den hemel, aan alle aanvechting en
benauwing onttrokken, een volheid van hemelsch geluk geniet. Heilig, want de Heilige Geest heeft hem hier reeds
den Heere toegewijd, en bewaart hem voor afval, en doet
hem bij den ingang in de heerlijkheid alle zonde afsterven.
Maar het heerlijkste is: over hem heeft de tweede ,dood
Been macht! Den eersten dood, het afsterven van het
lichaam dezes doods, moet hij nog wel doormaken, maar
dat is voor hem reeds de poort der gelukzaligheid des hemels, die is als een eerste opstanding. De tweede dood,
de eeuwige rampzaligheid na het laatste oordeel, kan hij
niet meer toevallen! Geen doodsmacht, noch in het heden,
noch in het toekomende, zijn zij meer onderworpen. Integendeel: zij zullen koningen en priestess zijn van God en
van Christus, Hem volmaakt toegewijd, in Zijn innige gemeenschap opgenomen, en zij zullen als Zijn vertrouwde
vrienden met Hem heerschen duizend jaren!
7 En wanneer de duizend jaren zullen voleindigd zijn,
en Christus Zijn koninkrijk heeft voltooid, en alien, die
dat koninkrijk zullen binnengaan, door de boodschap des
Evangelies zijn geroepen, zal de Satan losgelaten worden
uit zijn gevangenis.
Dan valt alle belemmering weg, die tot nog toe hem
weerhitld al zijn krachten te richten op den ondergang
van Gods kerk op aarde, en wordt hem toegelaten, zijn
boosheid te voleinden.
8 En dan zal hij uitgaan om de volkeren te verleiden, die
tot nog toe aan de historie niet hebben deelgenomen en
zich aan de inwerking van het Evangelie hebben onttrokken. Ze wonen aan de vier hoeken der aarde, buiten den
kring van de volkeren, die geschiedenis gemaakt hebben.
De Gog en de Magog, waarvan ook de profeet Ezechie/
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reeds symbolisch gesproken heeft 1). Dan gaat hij hun geweldige massa's mobiliseeren, om de christelijke natien,
waar ook de christelijke kerk haar woonplaats heeft, te
vernietigen. Wat zullen de historische volkeren tegen hun
geweld vermogen? Want hun getal is als het zand der zee!
9 Ik zag ze opkomen en aanstormen over de breede vlakte der aarde op dat eene punt, waar 's Heeren gemeente
haar woonplaats heeft, en ze omringden de legerplaats
der heiligen, de van God Belief de stad: 's Heeren gemeente, om wier ondergang het Satan in al dit door hem veroorzaakte rumoer der volkeren te doers was. En het scheen,
dat 's Heeren yolk en koninkrijk op aarde tot den ondergang gedoemd was.
Maar juist op dit kritieke oogenblik, waarin de Satan
zijn voile boosheid heeft geopenbaard, greep de Heere in.
Vuur kwam of van den hemel, en verteerde Satans hulptroepen.
DE OUDE WERELD DOOR DEN KOMENDEN KONING
GERICHT.
10 En daarmee is dan ook meteen de tijd van afrekening
gekomen met den ouden, boozen vijand. Zijn laatste poging, om 's Heeren werk te vernietigen en 's Heeren koninkrijk aan de kaak te stellen, heeft schipbreuk geleden.
Nu wordt de duivel, die de volkeren verleidde en opstookte, geworpen in den poel van verzengend vuur en verstikkende zwavel, waar ook zijn trawanten: het beest en de
valsche profeet zijn, en zij zullen om hun voleinde boosheid gepijnigd worden dag en nacht, tot in alle eeuwigheid.
11 Met de overwinning op en de ondergang van het rijk
van Satan is het einde der geschiedenis gekomen. De wereldgeschiedenis eindigt met het wereldgericht.
1 ) Deze namen worden ook gencemd in de volkerentafel van Genesis
10 als natien, die wonen aan den rand der toenmalig bekende wereld
in d2 ,1 schemer der onbekendheid. Bij Ezechiel, evenals hier, worden
deze namen symbolisch gebruikt voor de volkeren, die tot nog toe niet
deelgenomen hebben aan de historie. Denk b.v. aan de massa's der
Japanners, Chineezen, Brilsch-Indiers en de Mohammedaansche volkeren.
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1k zag na dit alles een grooten, witten troon, overal
zichtbaar vanwege het stralende licht, dat er van uitschitterde, en dat reeds sprak van de zuiver-heilige rechtvaardigheid van het oordeel, dat vanaf dezen troon zal worden
geveld. En de majesteit van Die daarop was gezeten, was
zoo ontzaglijk, dat van Zijn aanblik de ten ondergang gedoemde aarde en (le daarover zich koepelende hemel, dat
tooneel van den opstand des menschen en van al zijn gruwelen, wegvlood, zoover, dat zij nergens weer te vinden
waren.
12 En ik zag de dooden, die door de stem, van den Rechter uit het doodenrijk geroepen werden, en weer met hun
lichaam bekleed, uit de graven opgekomen waren, staan
voor den troon. De grooten en de kleinen, de aanzienlijken
en de geringen, ze waren alien voor dezen Rechter gelijk,
en hadden alien op Zijn oproep moeten opkomen. En er
werden boeken geopend, waarin de Baden der gedaagden
waren opgeteekend, als voor een rechtbank 1), en de dooden werden geoordeeld, uit hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Ieders geweten moest de rechtvaardigheid erkennen van het vonnis, dat over hem werd
uitgesproken.
Gingen dan ook Gods kinderen verloren, daar immers
hun beste werken met zonde bevlekt zijn?
Neen, want er werd nog een ander boek geopend: het
levensboek, waarin de namen gevonden werden van hen,
die tot Christus de toevlucht hadden genomen als Middelaar en Verlosser, en wien de borggerechtigheid van Christus was toegerekend. Nu hadden zij vrede bij God, gerechtvaardigd als zij uitgingen door het geloof in Christus.
Niet een der dooden was vergeten, of achtergebleven,
13
waar ze ook hun einde hadden gevonden. De zee gaf de
1 ) Beeld, aan de rechtsprocedure, aan de rechtspraak hier op aarde
ontleend, waar de beschuldiging in een proces-verbaal nauwkeurig
staat aangegeven, en een dossier aanwezig is, waarin alle gegevens omtrent den beklaagde zijn opgenomen. Natuurlijk is dit een beeld, daar
Degene, met Wien wij te doen hebben, voor Wiens oogen alle dingen
naakt en geopend liggen, geen boek noodig heeft, om Hem de zonden
der gedaagden te herinneren, en daar ook het geweten der menschen
op dat oogenblik hen alles in herinnering zal brengen.
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dooden weer, die in Naar waren verzonken, en de dood
en het doodenrijk 1) gaven de dooden weer, die in hen

waren. En zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn Baden. Niemand wordt onrechtvaardig behandeld. Een ieder
ontvangt loon naar werken.
14 Dood en graf, die niet tot het scheppingsplan Gods
behoorden, die verstoorders van Gods werken, werden geworpen in den poel des vuurs, en te niet gedaan.
De lichamelijke dood werd weggedaan uit het schema van
het geschapen leven, waarin hij was binnengedrongen door
de zonde, en waarin hij de beheerschende factor was 1).
Die vuurpoel, waarin alles en alien, die Gods werk
hebben verdorven, zelf eeuwig verderven buiten de gunst
en gemeenschap Gods, is de tweede, de volledige, de eeuwige dood.
En indien iemand niet bevonden werd, opgeteekend te
15
zijn in het boek des levees, werd hij geworpen in dezen
poel des vuurs. Wie niet met Christus verbonden is, gaat
voor eeuwig verloren.

DE NIEUWE WERELD, WELKE DE KOMENDE KONING
HEEFT TOEBEREID.
21 : 1

Nadat de bazuinstooten van den oordeelsdag en de

1) Het doodenrijk is de doodsstaat, waarin ieder verkeert, die van
zijn lichaam gescheiden is. Vanaf de aarde gezien, is het graf de poort
van dit doodenrijk. Het is dus niet een bepaalde plaats, waar de dooden vertoeven, maar het gescheiden-zijn van ziel en lichaam, en het
gescheiden-leven van deze aarde.

Natuurlijk ibevinden de dooden zich wel op een bepaalde plaats.
De kinderen Gods worden na den dood terstond tot Christus, hun
Hoofd, opgenomen, de goddeloozen slaan na den dood hun oogen op
in de pijn.
2) De dood is zoozeer beheerschende factor in ons gebroken leven,
dat wij zonder den dood in de breedste beteekenis het leven op aarde

niet meer kunnen denken. Zonder den dood geen slijtage, geen behoefte
aan spijs en drank, geen strijd om het bestaan, geen verdriet, geen
ellende, geen vergankelijkheid en verderfelijkheid.
Maar al kunnen wij ons van een leven, dat niet meer een gestadige
dood is, geen voorstelling vormen, toch behoort de dood niet tot de
schepping, en wordt hij daaruit aan het einde te niet gedaan.
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donder van het gericht waren weggestorven en de geweldige beroering in de gansche schepping was gestild, volgde
er als het suizen van een zachte stilte, en in die stilte zag ik
als het ware opnieuw het wonder der schepping zich herhalen. Ik zag n.l. het einddoel der beloften Gods, een
nieuwe aarde, waarboven een nieuwe hemel zich koepelde. Want de eerste hemel en de eerste aarde, dat rijk der
ongerechtigheid, dat thans nog bestaat, waarop de vloek
Gods rust, was met al zijn boosheid, jammer en ellende,
vergaan. Ook de bron, waaruit het verzet tegen den Heere
en Zijn heiligen Gezalfde gedurig weer opwelde: de zee
was niet meer. De volkenzee, waaruit telkens weer het
oproer tegen God en de vervolging van Christus' gemeente opschuimde, was niet meer.
2 Nadat God de Heere de eerste wereld had doen vergaan, en Hij, zoo het fundament onder het Babel der goddeloozen had weggetrokken, en de groote Kunstenaar en
Bouwmeester het fundament voor Zijn eeuwige stad had
gelegd, zag ik die Godsstad, het nieuwe Jeruzalem, nit den
hemel van bij God nederdalen en zich op de aarde neerlaten.
Het nieuwe, heilige Jerusalem, zoo wordt het genoemd, daar het, in tegenstelling met het aardsche, waarlijk stad des vredes is, daar het geheel aan Christus is gewijd, in tegenstelling met het aardsche verbondsmiddelpunt, dat zijn roeping verzaakte, de profeten doodde en
steenigde, en de Zone Gods heeft gekruisigd.
Daar, in den hemel, was het reeds toebereid, en het kon
daarom in zijn geheel op de nieuwe aarde nederdalen. Terwijl de Satan en de wereld de kerk van God al maar
trachtten te verbreken, heeft gedurende heel de historie, God de Heere haar gebouwd. En nu daalt het neer
voor de verbaasde oogen der menschen, statig en stevig en
schoon van harmonie als een stad, die tot in eeuwigheid
zal staan zonder breuk of val.
En eeuwige vreugde zal daarin wonen, want die gemeente Gods is toebereid als voor een bruiloft, de hoogste
en innigste vreugde hier op aarde, als een bruid, die voor
haar man versierd is, om voortaan met hem in de innigste
gemeenschap te levee.
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Zoo is deze Godsstad, Jerusalem, de bruidsstad, de
antipode, de tegenhanger van Babel, de hoerstad, die zichzelf zocht, en in 't verderf is verzonken. Zij is de stad, niet
gebouwd als fortificatie tegen den Heere, maar gegrondvest door en voor den Heere.
3 Nadat ik zoo de fundamenten van het nieuwe Jerusalem had zien liggen, en het op de aarde had zien nederdalen, werd mij haar heerlijkheid en schoonheid en geluk geheel geschilderd.
Ilc hoorde een geweldige stem met grooten nadruk uit
den troon spreken van Hem, Die heel de historie tot dit
heerlijk eindpunt leiden zal: Zie, dit Jerusalem is de woning Gods MI de menschen. Niet meer een aparte tempel
is er in de stad, waar weliswaar God woont bij- zijn yolk,
maar voorhangsels afstand maken, als onder het oude verbond. Neen, de gansche stad is tempel geworden. God zal
wonen bij de menschen en bij hen verkeeren in de innigste
gemeenschap als hun God. Alle afstand is overbrugd, al
wat scheiding schept, weggevallen, het wandelen door geloof is vervangen door aanschouwen, God zelf zal over hen
Zijn tentdak uitbreiden. Elk is in Zijn innigste gemeenschap
en bescherming opgenomen, ieder is Zijn priester, heel het
leven is tempeldienst geworden. Dit is de grondslag van de
hemelsche zaligheid: het leven met God.
4 En nu alle scheiding is weggevallen, valt ook alle ellende weg. Zijn lieflijke tegenwoordigheid maakt alles goed
voor de Zijnen, ja, Hij zal hen troosten als een moeder haar
weenend kind, en alle tranen van hun oogen afwisschen.
Ook wordt alle raadsel in Zijn eeuwigheidslicht verklaard,
zoodat ze Zijn doen als enkel majesteit moeten prijzen, als
aanbiddelijke heerlijkheid en oneindige rechtvaardigheid.
Geen nieuw leed kan Gods kinderen treff en. Want
alle leedbrengers zijn niet meer. De zonde is verzoend, de.
bezoldiging der zonde, de dood, zal niet meer zijn, noch
zijn somber gevolg van rouw en gekrijt. Geen smart meer
over verlies en gemis. En nu de vloek is weggenomen van
het menschenleven, is er geen moeite meer van eenigerlei
aard.
5
Geen strijd meer om het bestaan in smart en ellende,
want de eerste dingen zijn weggegaan. Heel het schema
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van de nude rethekte wereld met zijn wanverhoudingen
en ellenden.
Nu sprak de machtige Schepper aller dingen, God de
Heere, Die op den troon zit, en alle dingen regeert, en
alles schept en herschept door Zijn machtswoord, en zeide:
Zie, Ik maak alles nieuw. Schrijf dit op, Johannes, voor
de kerk van alle tijden, opdat ze zich op een aarde, waar
alles vergaat en verdwijnt, en niets blijvend is, onder leed
en moeite, bestrijding en vervolging, aan dit, Mijn Woord,
vastklemmen, want het is waarachtig en getrouw. Ik zal het
gestand doen, en Ik breng het reeds irk vervulling, want
Ik maak alle dingen nieuw: 1k werk heel de geschiedenis
onweerstaanbaar door aan de vernieuwing van hemel en
aarde!
6 Ja, voor Mij, den Eeuwige, is die heerlijke toekomst zoo
zeker, Mijn raadsplan is zoo onwederstandelijk, dat het
voor Mij evengoed is, als ware het reeds geschied!
Want Ik ben de Alpha en de Omega 1), de Aanvang
van alle dingen, en het Einde: Die alle dingen naar het
doeleind leidt, dat Ik Mij gesteld heb. Wat Ik begonnen
ben, zal Ik voleindigen in den dag van Jezus Christus. Uit
Mij, en door Mij, en tot Mij zijn alle dingen! En Ik geef
deel aan dat nieuwe leven, hetwelk Ik bereid, aan den
dorstige, die behoeftig en ellendig en gansch hulpeloos tot
Mij, komt. Die ontvangt lafenis voor al zijn behoeften en
vervulling van al zijn begeerte naar heiligheid en zaligheid. Want Ik zal dien dorstige uit de fontein van het water van het eeuwige leven geven, in Mijn zalige gemeenschap. En dat om niet! Hij heeft het voor het begeeren,
zonder dat hij er iets voor behoeft to geven, ja, terwij1 hij
het geheel onwaardig is, want het is verworven door Jezus
Christus voor alle zondaren.
Houdt daarom vol, gemeente! Strijdt den goeden strijd
7
des geloofs, en houdt den prijs in het oog! Want die over1 ) De eerste en de laatste letter van het Grieksche alphabet. Wij
zouden zeggen: de A en de Z. Vergelijk voor deze spreekwijze ons
spreekwoord: Wie A zegt, moet ook B zeggen. De Heere is niet alleen
het begin, stelt niet alleen den aanvang en het doeleind, maar leidt
ook heel den voortgang daartoe. Hij stelt alle phasen, ook van de voor
ons duistere tijden.
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wint, zal deze dingen beerven, als een onvervreemdbaar
goed, waarop Ik hem eeuwig recht Beef, als een wettige
erfgenaam op een erfenis. Wie Mij zoekt, zal vele vijanden
hebben, en fel bestreden worden. Maar het is immers de
moeite waard! Het lijden dezes tegenwoordigen tijds weegt
niet op tegen het gansch zeer uitnemend, eeuwig gewicht
der heerlijkheid, dat er op volgt. Want Ik zal zijn God
zijn, en 114 zal Mij een zoon zijn. Nu reeds Mijn kind, zal
de overwinnaar dan eeuwig Mijn vertrouwelijke omgang —
van Mij, den Allerhoogste en Heerlijke! — genieten.
8 Maar wie niet volhardt, en om smaad en verdrukking
te ontgaan, Mij verzaakt, of zich tot goddeloosheid laat
verleiden, zal alles ontgaan. 1k waarschuw in Mijn gemeente de vreesachtigen, die zich Mij en Mijn zaak schamen,
en niet standvastig blijven, en zich laten imponeeren door
het machtsvertoon van Satan en de wereld, en toonen, niet
van ganscher harte te gelooven, dat lk de Almachtige en
Allerhoogste ben, — de ongeloovigen, die twijfelmoedig
worden, en het geloof in Mij; en in Mijn toekomst verloochenen, — degenen, die zich laten verleiden om mee te
doen met de gruwelen der wereld, en zich daarmede hevlekken: moordenaars en hoereerders worden, door in haat
en nijd tegen hun naasten te leven of met de tschandelijkheden der goddeloozen meedoen, of aan Naar tooverijen 1)
en afgoderijen meedoen — in 't kort alle leugenaars, die
doen, alsof ze Mij dienen, maar in hun bestaan en levensopenbaring Mij, verloochenen. Al die afvalligen treft hetzelfde lot als de goddelooze wereld. Hun erfdeel ontvangen
ze in den poel der rampzaligheid, die brandt van verzengend vuur en verstikkende zwavel, die de tweede, eeuwige,
volledige dood is. Want de nieuwe wereld, die de komende
Koning meebrengt, is een heilige wereld, waarin alleen in-

1 ) Eigenlijk staat er: giftmengers. Hier werden bedoeld menschen,
die zich laten verleiden tot allerlei tooverij, die veelal werd uitgeoefend, doordat men alierlei geheime krachten trachtte te beheerschen
met behulp van het rijk der duisternis, door het mengen van allerlei
geheimzinnige vloeistoffen. (Vgl. de Faust van Goethe.) Tooverij is 't
willen nabootsen van Gods almacht,-en daarom verloochening van den
Almachtige.
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komt, die den Koning der heerlijkheid, en de heiligheid
van den Koning liefheeft.
9 Toen werd mij die wereld van heiligheid, die met den
komenden Koning meekomt, nader in al haar heerlijkheid
getoond. Een van de zeven engelen, die de zeven toornschalen droegen, welke gevuld zijn met de zeven laatste
plagen, waarmee zij Gods volledig en voleindigend oordeel
aan Babel, de hoerstad voltrekken zullen, sprak met mij
en zeide: kom hierheen, dan zal ik u de bruidsstad toonen, de zalige kerk Gods, die de Heere liefheeft als een
man de huisvrouw zijner jeugd, daar Hij als het Lam Zijn
leven voor haar heeft gegeven, en Hij ze met Zijn bloed
heeft geheiligd.
10 Toen bracht hij mii, in den geest, in dien visioenairen
toestand, waarin ik de verborgen en toekomstige dingen
kon aanschouwen, welke anders voor het menschelijk oog
versluierd zijn, op een geweldig hoogen berg, en toonde
mij vanaf dat verheven standpunt de heilige stad Jerusalem. Want vanaf de aarde, midden in den loop der wereldgeschiedenis, kan Gods kerk het eeuwigheidswerk Gods,
zooals het eenmaal in Zijn voltooiing zijn zal, niet overzien. Slechts met door den Geest verlichte oogen, en uitgetild uit den loop der tijden, in welke stroom wij worden
meegevoerd, kon ik dat heerlijk einde van Gods werken
aanschouwen. Dit Jerusalem daalt straks immers weer uit
den hemel, van % God, Die het nu in den tijd bouwt voor de
heerlijkheid der eeuwigheid, in tegenstelling met Babel, dat
in titanischen overmoed tot den hemel omhoog stijgen wilde door zich van den hemel te emancipeeren. Ik werd
daartoe ,begenadigd, opdat ik u, gemeente des Heeren,
mocht troosten te midden der dagen van strijd en benauwing met dit heerlijk visioen, dat toch eenmaal heerlijke
werkelijkheid zal zijn, al is het niet zichtbaar en tastbaar
als Babel, dat in het heden de zinnen begoochelen wil.
11 In tegenstelling met de gestolen aardsche vergankelijke, onheilige pracht, waarmee de aardbewoners hun wereldstad hebben opgepronkt, heeft deze eeuwige stad de
heerlijkheid Gods, die onvergankelijk is en onbevlekt. Daarom is haar glans gelijk aan den zuiveren, kristalhelder glinsterenden glans van den jaspissteen. Want het licht van
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Gods heiligheid weerkaatst in het geheiligde gemoed der
gemeente en straalt uit haar in schitterende schoonheid
terug.
12 Ik zag, dat de stad omgeven was door een geweldigen
en hoogen muur, terwijI, twaalf poorten toegang tot haar
verleenden. Bij de poorten stonden twaalf engelen op
wacht, en op de poorten stonden namen: de namen van
de twaalf stammen Ieraels.
Want niet ieder heeft in deze gemeente Gods maar
vrijen toegang. Evenals Babel, de hoerstad, een goddelooze
toegangswet had, die Gods kinderen uitsloot, heeft de
eeuwige bruidsstad een heilige toegangswet, die al wat de
goddeloosheid en de leugen liefheeft, buitensluit. De muur,
waarmee ik de Godsstad omringd zag, wees er op, dat ze
een goddelijke toegangswet heeft, door 's Heeren verkiezende genade bepaald, en in het verbond der genade uitgewerkt. Toegang heeft daar, wie behoort tot het verbond,
dat God met Abraham heeft opgericht. En het verbondsyolk werd onder de oude bedeeling uit de twaalf stammen Israels gerecruteerd, waarin na den Pinksterdag alien
worden ingelijfd, die door Gods verkiezende genade door
het geloof in Christus zaad Abrahams, en naar de belofte
erfgenamen worden. En heilige engelen waken, dat niet
iemand binnensluipt, die niet aan den toegangswet beantwoordt.
Meen echter niet, dat 't getal van haar burgers klein
zal zijn!
13 Want naar elk der vier windstreken waren drie poorten, want de stad ontvangt haar burgers uit alle volkeren,
waar ze maar op aarde wonen.
14 Die toegangswet heeft God de Heere duidelijk bekend
gemaakt, door Zijn toegangswoord, dat Hij heeft doen verkondigen.
De muur der stad had als fundament twaalf grondsteenen, en op elk dezer de twaalf namen van een der
apostelen des Lams, die Hem als den Verlosser van zondaren, als den eenigen ,grond en fundament onzer zaligheid
hebben aangewezen. Op . die prediking der apostelen wil
Christus Zijn gemeente bouwen, en aan 't geloof in die
prediking heeft Hij de toegang in die stad gebonden.
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15 Hoewel dus de stad begrensd is en de toegang daartoe
aan bepaalde wetten is gebonden, en er zoovelen door hun
ongehoorzaamheid niet zullen ingaan, moet ge niet denken, dat de zalige gemeente des Heeren klein en gering
zal zijn!
Om mij, een indruk te geven van de geweldige grootte
der stad, en tevens van haar goddelijke regelmatigheid en
volkomenheid, had de engel een gouden maatstaf bij zich,
om de stad, en haar poorten en muur te meten.
16 De vorm der stad was een zuiver vierkant; haar lengte
was even groot als haar breedte. En welk een ontzaglijke
afmeting had ze! De engel mat haar lengte: twaalf duizend stadien! 1) Daar ze tegen den berg aangebouwd was,
waarop ik stond, had ze den vorm van een kubus; haar
lengte, breedte en hoogte waren gelijk. Want hoewel deze
stad afmetingen heeft, die alle aardsche begrippen te boven gaan, is ze toch van zulk een goddelijke evenredigheid,
dat ze een zuiver harmonischen indruk maakt. De steden
der aarde zijn het resultaat, zoowel als het beeld van het
werken der menschen in hun fragmentarische onharmonische onevenredigheid. Daar wisselen de paleizen der rijken af met de sloppen en stegen der achterbuurten, vergaarbakken van al het vuil en de ellende der wereld. Daar
breekt het eene geslacht af, wat een vorig heeft gebouwd.
Hier is echter het gebouw van Gods gunstbewijzen, dat naar
Zijn eeuwig plan en Zijn volmaakt bestek is gerezen. Geen
puinen van vergane glorie ontsieren het, geen verschillende stijlen, die met elkander vloeken, geen onderwereld,
waar de zonde hoogtij viert, geen achterbuurten, waar de
ellende huist, alles is evenredig, alles doorzichtig, het is een
vaderhuis, geheel geschikt om de gemeente op te nemen
in haar vele woningen, in ieder waarvan, hoe verschillend
ook in heerlijkheid, ieder volkomen zalig is.
17 De engel mat ook de dikte van de muur, die honderd
vier en veertig ellen was. Denk niet, dat dit misschien een
hemelsche maat was, waarvan wij geen begrip hebben! De
1 ) Omstreeks 300 uren gaans. teen stad op aarde is dus in grootte
met deze stad te vergelijken. Dit zijn afmetingen, die alle aardsche begrippen te boven gaan.
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maat, welke de engel gebruikte, was de gewone menschelijke el. De groote dikte van den muur was wel een
heerlijk symbool van een hemelsche werkelijkheid: de ondoordringbare muur van de Godsstad, waarin Gods yolk
eeuwig zal verkeeren, waarborgt de eeuwige veiligheid van
het nieuwe Jerusalem. Geen vijand, die de zaligheid van
Gods kerk kan verstoren, geen kwaad, dat hier meer deren
zal.
Op de oorzaak van haar ongestoorde en volmaakte
zaligheid wees het telkens terugkeerend twaalftal: het drie
maal vier, (drie, het getal der Goddelijke drievuldigheid,
vier, het getal der geschapen wereld, zooals ze zich naar de
vier windstreken uitbreid), wees op de volkomen herstelde
gemeenschap tusschen God den Heere en Zijn schepping.
Naar het raadsplan des Vaders geschapen, door den Zoon
verlost, en door den Heiligen Geest vergeestelijkt en verheerlijkt, is er volkomen vrede tusschen God en Zijn wereld
en vindt ze in de verloste gemeente haar kroon.
18, 19 Vergeestelijkt en verheerlijkt, dat bleek uit het materiaal, dat voor het bouwen van de stad was gebruikt. De
fundamenten geheel van edelgesteente, hier op aarde reeds
zoo schoon, dat men aan iets stoffelijks niet meer denkt,
fonkelend in 't eeuwigheidslicht des hemels! Want de als een
diamant schitterende jaspis, waarvan de muur en een deel
van 't fundament was gemaakt, — de blauwe saffier, de ro20 bijnkleurige chalcedon, de groene smaragd, de roze
sardonyx, en de rozerode sardius, de goudgele chrysolyth,
de zeegroene beryl, de helgele topaas, de opaalkleurige
chrysopaas, de hemelsblauwe hyacinth en de violette amethyst, evenals de istraten van louter goud, dat een glans
had als glas, wezen er niet alleen op, dat de 'stad zal zijn
van een bovenaardsche pracht en heerlijkheid, maar vooral herinnerden zij er aan, dat de heerlijkheid, .die daar
aanschouwd zal worden, behoort tot de dingen, die het
oog nimmer heeft ,gezien, het oor nooit gehoord, en waarvan zelfs in zijn wildste verbeelding geen vermoeden ooit
is opgeklommen in het menschenhart, omdat die heerlijkheid behoort tot een hoogere orde. Het goud, dat hier gebruikt wordt om er koningen mee te kronen, is daar slechts
geschikt om er straten mee te plaveien, de edelgesteenten,
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die hier slechts schitteren om den hale der rijken en edelen,
en dan nog ,maar bij bijzondere gelegenheden, zullen daar
de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem sieren. Als
21 gouden de straten zijn, en paarlen de poorten, wat zal het
zijn, wat daarboven is gebouwd! Maar kleefden aan de juweelen, waarmee de hoerstad Babel zich opsierde, bloed en
zweet en tranen, de schoonheid, waarmee God de eeuwige
woning der Zijnen versiert, komt uit Zijn heilige schatkameren, en wekt geen droeve herinneringen op aan bloed
en misdaad. Ze is ook geen geroofde weelde, maar beeld
van de heerlijkheid, waarmee Hijzelf Zijn bruid versiert in
Zijn genadige gunst.
22 Een ding miste ik in de stad. In het aardsche Jerusalem
domineerde de tempel, die reeds van verre zichtbaar was.
Maar in het nieuwe Jerusalem zag ik geen tempel. Doch
wat eerst een Bemis scheen, wees op een rijker bezit. Hier
op aarde gaf de tempel te kennen, dat de gemeenschap
met God nog slechts gebrekkig geoefend en door allerlei
voorhangsels belemmerd werd. En wel waren sinds het
sterven van wizen Heiland de voorhangsels verscheurd,
en was de tempel te Jeruzalem afgeschaft, en is de gemeente
des Heeren Zijn tempel. Doch ook nu is er nog veel afstand en gebrek in de gemeenschapsoefening met God door
de aardsche bedeeling en door onze zonden.
Dat alles zag ik in het nieuwe Jerusalem weggevallen.
Geen zonde, die meer scheiding maakt, geen vleesch, dat
meer vermoeienis kent. De Heere doet Zijn yolk in Zijn
volste en innigste gemeenschap deelen, en dat yolk leeft
voortdurend met God door den Heiland, door Wien het de
toeleiding heeft tot deze genade. Want de Heere God, de
Almachtige, is haar tempel, en het Lam, en Zijn yolk is
door Christus altijd met den Heer.
23 De tijd is trouwens weggevallen met haar wisseling en
verandering, die hier vaak verachtering beteekende. De
zon en de maan deelen dagen en nachten niet meer in.
Geen spoor meer van wisseling of verandering, vermoeienis of verval, geen zweem van schaduw of van duisternis.
De .stad heeft geen behoefte aan de zon, en ook niet aan
de maan, om voor haar te schijnen en haar te verlichten.
Want de heerlijkheid Gods verlicht haar, en haar luchter
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door Wiens bemiddeling al het licht Gods tot haar nitgaat, is het Lam. De lichtdragers konden wegvallen, omdat
Hij, Die der lichten Licht en der zonnen Zon is, het nieuwe
Jerusalem doet stralen van Zijn heerlijkheid.
24 En dat nieuwe Jerusalem wordt het middelpunt der
volkeren, Babel wilde het zijn, en gebruikte al haar verlokking am de volkeren te verleiden met haar of te hoereeren,
en velen hebben zich laten verleiden.
Doch uiteindelijk zal blijken, dat niet Babel, waar de
koningen der aarde en de grootmagnaten samenkwamen,
dat schitterde door wereldsche wetenschap en kunst, maar
dat het nieuwe Jerusalem de bloem der natien ontvangt.
Want niet uitwendige schittering, maar inwendige heiligheid beslist bier. De natien — de kern daarvan, wier namen zijn geschreven in het boek des levens, en die bekleed
zijn met het witte kleed der verlossing, zullen in haar licht
wandelen, en de koningen brengen haar nu reeds hun luister. De gezamenlijke menschheid is in haar vertegenwoordigd en de keur der volkeren, bestaande nit hen, die geheiligd zijn door het bloed des Lams, wordt verzameld in
het Jerusalem, dat boven is.
25 De muren, waarmee de stad omringd is, wezen op haar
begrenzing: slechts uitverkiezende genade en het leven in
het verbond 'Gods verleenen daar toegang. Doch ze zijn niet
meer noodig voor haar beveiliging. Immers, de poorten dezer stad zullen nimmer gesloten worden. Want er zal geen
nacht meer zijn, geen duisternis, waarin ongeziene gevaren
de woonplaats van Gods kinderen kunnen besluipen. Ook
is er nu reeds gedurig toegang voor alien, die door bekee26 ring en geloof in haar worden binnengeleid. En op deze
wijze wordt de heerlijkheid en de eer der volkeren in haar
binnengebracht. Gods verloste kinderen uit alle geslachten,
die zijn de keur der volkeren, hoe ook hier veracht en
vertrapt.
27 Want de maatstaf voor toegang of uitsluiting is niet,
wat hier op aarde glans en roem heeft. Slechts wat, gereinigd door Christus' bloed, in nieuwigheid des levens wandelt, komt daar binnen. Maar niets zal in haar binnenkomen, wat onrein is, en gruwel doet en leugen, doch alleen zij, die geschreven zijn in het levensboek van het Lam.
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22 : 1 In dit nieuwe Jeruzalem heerscht echter geen nood
noch zorg of gebrek. De stad, die ik zag, was tegelijkertijd
een hof.
Want de engel toonde mij vervolgens een rivier, klaar
als kristal, die uitging uit den troon van God en van het
Lam, en door de gansche stad heenstroomde.
2 Geen burger van het nieuwe Jeruzalem was van de genieting harer wateren verstoken, want ze liep in het midden van hare straat. Iedere straat der stad liep uit op de
rivier. En aan weerszijden van den stroom groeide het geboomte des levens, hetwelk zoo rijkelijk vrucht droeg,
dat er voor ieder steeds genoeg was. Want twaalf maal per
jaar droeg het vrucht, iedere maand bracht een nieuwe
oogst.
Economische crisis of voedselschaarschte komt dus in
de stad Gods niet voor. Heel het leven is daar van een
andere, hoogere orde dan het aardsche leven op de door
de zonde gevloekte aarde met zijn moeizamen arbeid in
het zweet des aanschijns, met zijn moeite en verdriet, zijn
ellende en nood.
Dat komt, doordat dit nieuwe leven een heel anderen
oorsprong heeft. Babel trok de gansche stroom van de
producten der schepping naar zich toe voor eigen levensgenot, maar zocht die genieting buiten God om. Het nieuwe
Jerusalem, Gods verloste gemeente, ontleent echter al Zijn
levensgenieting aan Gad den Heere alleen. Het is het leven des Neils, dat Gods genade door en in den Heere Jezus
Christus schenkt, dat klaar als kristal, niets bevat, wat vended en dood zou kunnen veroorzaken. Ieder ontvangt alles wat het leven geeft en het leven voedt uit den troon
Gods, van Zijn genadige beschikking, door het Lam. En
door de rivier is ieder persoonlijk met dien troon verbonden. Het leven daar is het eeuwige leven, door den boom
des levens in het paradijs reeds voorgespiegeld en in uitzicht
gesteld, maar Kier in vollen overvloed geschonken. Zelfs
(le bladeren van het geboomte dienen tot genezing der volkeren. Alle krankheid, jammer en ellende zal daar geheel
zijn geweken.
Niets, wat door den vloek vervallen en ingezonken is
3
en aan de macht des doods onderworpen, zal weer gezien
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worden op de nieuwe wereld. Heel de schepping zal weer
stralen in haar oorspronkelijke glorie, ja, tot haar volle
heerlijkheid zijn opgebloeid, en niets in haar zal meer herinneren aan den vloek, waaronder nu de schepping zucht.
Daar leidt ook heel de schepping op tot God.
Het heerlijkste in het nieuwe Jerusalem is echter niet
zijn schoonheid, niet zijn genieting, maar de hooge dienst,
waartoe het yolk des Heeren daar is geroepen.
De troon van God en van het Lam zal daarin zijn. God
vestigt in het midden der verloste gemeente het middelpunt van Zijn genaderijke heerschappij. En Zijn kinderen
zullen Hem daar als ministers der kroon mogen dienen.
4 In de uitoefening van dit hooge anrbt zullen zij gedurig
Zijn innigste gemeenschap en Zijn volste vertrouwen genieten. Zij zullen Zijn aangezicht zien, zooals hier op aarde de
dienaren der kroon, die in de onmiddellijke nabijheid van
hun vorst worden toegelaten, en in zijn raadszitting, en inhun koning.
en uitgaan
Zoo zullen zij als priesters in 's Heeren onmiddellijke
tegenwoordigheid hun leven Hem wijden.
Zij zullen den Heere geheel en al toebehooren, want
Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Het is hun hoogste
eere, dat hun leven Hem geheel toebehoort, Die hun Schepper en Verlosser is. En dien Naam verheerlijken met hun
geheele leven zal hun hoogste vreugde zijn. Hun gansche
leven heeft 's Heeren verheerlijking ten doel.
5 Daarin zullen zij nimmermeer dwalen. Want zij zullen
als profeten de voile verlichting van Zijn Geest genieten.
Nacht zal er niet meer zijn. Alle duisternis van onkunde is
met de zonde weggevaagd. Aan geen gebrekkig hulpmiddel
hebben zij meer behoefte, aan kaarslicht, noch aan zonlicht, want de Heere God zal over hen lichten. Hij zelf is
hun licht en hun leven. Wij kennen hier ten deele, en profeteeren ten deele, doch dan is de volmaakte verlichting
gekomen, en dan zal hetgeen ten deele was, to niet gedaan
worden. Geen zien meer door een Spiegel in een voor ons
menschenverstand nog vaak duistere en raadselachtige
zaak, maar ten voile zien en kennen bij het licht van 's
Heeren aangezicht.
Ook hun koningsambt bereikt dan zijn voile glorie.
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Zij zullen als koningen heerschen in alle eeuwigheid. Zij
geven Gode alleen de eer, nu herstelt de Heere hen voiledig in de waardigheid, die den mensch bij de schepping
was toegedacht. Als beeld Gods oefenen zij weer Zijn heerschappij over de gansche schepping.

DE KOMENDE KONING BETUIGT DE WAARACHTIGHEID
VAN DEZE PROFETIE, EN GEEFT DAAROMTRENT BEVELEN.
6 En de engel zeide tot mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Hun vervulling is zeker, want wat 1k
u heb gezegd en getoond, is het Woord Gods. En de Heere,
de God van de geesten der profeten, de Goddelijke bron
uit welke alle profeten hun profetieen ontvingen, is ook
de oorsprong der profetie, die opgeteekend staat in dit
bock, dat ik u beval te schrijven. Hij heeft u Zijn engel
gezonden, om Zijn dienstknechten te toonen, wat naar Gods
raad, wat weldra, en in korten tijd moet geschieden. Daarom moet elk haar met geloovig vertrouwen aanvaarden en
gehoorzamen, en zijn leven daarnaar richten.
7 Ter bekrachtiging van wat de engel tot mij zeide, klonk
de stem van den Heere Christus zelve, die sprak: En zie,
1k kom snel. Zalig, die bewaart de woorden der profetie
van dit bock!
8 En ik, Johannes, de u wel bekende apostel des Heeren, ben het, die deze dingen hoorde en zag 1). Het is Been
verzinning of verbeelding. Ik sta met mijn voile apostolisch
gezag voor de werkelijkheid in van al wat aan mij werd
geopenbaard.
En toen ik ze gehoord en gezien had, was ik zoo diep
onder den indruk van al wat ik had aanschouwd, dat ik
neerviel aan de voeten van den engel, die mij deze dingen
had getoond, om hem te aanbidden.
9
Maar hij weerhield mij, en zeide: Wacht u, en doe dat
niet. Ilc ben immers uw mededienstknecht, en van uw broe1 ) Vergelijk voor deze verzen hoofdstuk I.
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deren, de profeten, en van alien, die de woorden dezes
books houden. Aanbid God, ons aller Deer!
10 Toen gaf hij rnij de opdracht: Verzegel de woorden
der profetie van dit book niet, maar maak het terstond
bekend aan de gemeenten. Het behoeft niet geheim te worden gehouden tot nader order. Want de tijd, dat vervuld
zal worden wat het bevat, is nabij. De vervulling vangt
terstond aan, al zal de voltooiing nog langen tijd vorderen,
daar er zoo ontzaglijk veel gebeuren moet.

LAATSTE WAARSCHUWINGEN EN VERMANINGEN VAN
DEN KOMENDEN KONING.
De verwezenlijking van wat er in geschreven staat, zal
alle dingen drijven tot de uiterste consequentie.
Dit book wijst op den komst des Konings ten voordeel of ten oordeel. leder moet nu maar weten, wat hij
doet. Wie onrecht doet, is gewaarschuwd. Hij moet dan
maar voortgaan met nog verder onrecht te doen, en wie
vuil is, voleinde dan maar zijn bezoedeling met onreinheid, maar hij meene niet, dat hij het oordeel, dat in dit
book aan zulken wordt gedreigd, zal ontgaan. En de rechtvaardige blijve doen, wat recht is voor den Heere, en de
heilige, die den Heere is itoegewijd, worde nog verder geheiligd, en late zich door niets, wat hem daarom zou overkomen, van den Heere en Zijn dienst aftrekken.
12
Want zie, 1k. kom snel ten gerichte, en Mijn loon heb
1k bij. Mii, om een ieder te vergelden naar zijn werk.
13
1k ben de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde! Ik ben de Oorsprong en het
14 Einddoel aller dingen, en Ik bepaal aller lot. Zalig,
wie rekenen met Mijn komst, en verlossing van Mij begeeren, en hun kleederen wasschen tegen den dag des gerichts,
door geloovig de toevlucht te nemen tot de verzoening,
die Ik heb aangebracht. Zij zullen volmacht ontvangen, om
te eten van den boom des levens 1), en het eeuwige leven
I.I.

1) VgI. hoof dstuk 2 : 8.
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beerven en mogen ingaan door de poorten in de stad, het
nieuwe Jerusalem, dat Mijn yolk is bereid.
15 Maar wie Mij ongehoorzaam is, zal daarin geenszins
inkomen! Buitengesloten uit de stad, waar de boom des levens groeit, dervend het eeuwige leven en vallend in den
eeuwigen dood, zullen zijn de honden, die de goddeloosheid
liefhebben, en de toovenaars en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een ieder, die de leugen
liefheeft en doet en in onwaarachtigheid wan Belt.
16 Ik, Jezus, de Verlosser van Mijn yolk, heb Mijn engel
gezonden, om ulieden deze dingen te doen bekend maken
aan de gemeenten. 1k ben de Wortel en het geslacht van
David, Davids Heer en Davids Zoon. De belofte, aan David
geschonken, is in Mij in vervulling gegaan. Ik heb de heerschappij ontvangen, en in Mij heeft de geschiedenis haar
middelpunt en inhoud. Ik beheersch ze van Mijn eeuwigen
troop, en Ik zal de heerlijkheid doen komen, die u hier
is beloofd! Ik ben , de blinkende Morgenster, die den eeuwigen dag aankondigt!
17 En de Geest, die het hart der bruid van Christus vervuld heeft met lief de tot haar Koning, en de bruid, wier
hart nu vol heimwee is naar haar Heer, roepen verlangend:
Kom! En die de boodschap van Zijn komst hoort, stemme
van harte met deze bede in, en roepe ook biddend: Kom!
Maar wie heeft den moed, zondaar als hij is, om die
komst des Heeren te vragen, daar Hij immers komt ten gerichte over alien zondaar? Hii zoeke de genade van onzen
Heere Jezus Christus, die in het heden der genade geschonken wordt aan al wie ze begeert. Wie dorst heeft, hartelijk verlangen naar het heil des Heeren, kome, en al wie
wil, neme maar dat levenswater voor niet.
18 Elk rekene met de waarachtigheid van de woorden
dezes boeks. Want Ik betuig aan een ieder, die de woorden
der profetie dezes boeks hoort: II( zal niet toelaten, dat
iemand aan haar waarheid te kort doet! Indien iemand er
iets aan toe voegt, zoo zal God hem ook toedoen aan de
plagen, die in dit boek beschreven staan over alle verachters van Mijn Woord. En indien iemand afdoet van de
19 woorden des boeks dezer profetie, en ze verzwakt, dan
zal God ook Zijn aandeel aan den boom des levens en ziju.
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burgerrecht in de heilige €tad, waarover geschreven is in
dit boek, van hem wegnemen.
Ik, de Heere, Die deze dingen getuigt, bevestig dit nog
20
eenmaal: Ja, 1k kom snel!
Amen, kom, Heere Jezus!
De genade van den Heere Jezus zij met alle heiligen.
21
Amen.
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