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bode dccclnbur Zllll“

eeu\\'igheid'. Hij stond boven de

voor eeuwig onbekend? Een verb0r-

niachten van het kw-aad; dc macht van

genheid voor God alleen? Een wens

is met het lezen van Openbaring

de clood en het dodenrijk. Hij had dc

van de Altnachtige die nooit vervuld

wordt hij al samcn met Johannes. dc

sleutel ervan in bezitl De dood en hct

zal Worden?

schrijver van het hock, herinnerd

dodenrijk xvaren door Hem, die hct

De doodse stilte zcgt vo0r_I0hannes

De Overwinnaar op de aarde
Als de lczcr nog inaar begnnnen

aan de overwinning van Christus. De

Ieven lieeft en de Levende is. versla—

gen0eg.Nie1nand kan het rolletje

gclovige en verdrukte _|0l1annes was

gen en overwonncn. De diepte van dc

openen. I\Iie111and kan dc wens van

vanwege zijn boodscliap over Christus vcrbannen (Opl:‘)). En \v-aar was

dood had Hij gekend.1naar de dood

God vervullen. Iedereen lijkt door dc

en her dodcnrijk kondcn Hem niet

vijancl schaakmat te staan. ()verw0n-

God op dat nloment? Kon dc Hcer.

vastlmuden. ze hadclen Hem crkendl

die allc niacht was gegeven. daar

‘Vrees nict.]ol1annes. Dat is nergens

werkclijk niets aan doen? VI/aarom

nicer voor nodig. Niets \vat_je over-

vierde het onrecht nog altijd hoogtij

komen zal — hoe zwaar dc‘ strijd ook

en nioesten gelovigen eronder gebukt

zal zijn — kan jc beroven van Mij."

nenjohannes breekt in tranen uit.
Her maakt hem niets nit olidit de
heincl is en wat de anderen die ook
niets weten te zeggcn ci-van vinden.
Hij weent zcer (Op5:4). Het gaat na-

gaan?\X/1ia1'scliij11li_jk stelde Johannes

Christus is Degene die het eerste en

melijk om dc heerlijkheid van God.

zich wel eens zulke vragcn op het

laatste woord heeFt.\X/elk een ve1'tr0u-

Daarover huilt Johannes. Dar gaat

bcrgachtig. beboste eilanclje Patmos

wen gceft dat voor de toekomst. Een

er in zijn hart om. Als er nieinand

daar ergens in dc Egeisclie Zee. Hij

vertrouwen om het kwaad te I(Lll1—

waardig is zal dc vijand sainen met

mocst het echter onthouden: 20 zeker

ncn ovcrwinnen in de kracht van de

de opstandigc inensheid altijd niaar

als er verdrukking was. 20 zeker was

Ovenvinnende Christus. Een vertrou-

weer met cle vinger naar de Schcpper

hij ook een deelgenoot van Gods

wensdaad van overwilnien waartoe

kunncn wijzen en zijn hciligheid en

k0ninkri_jl<.. Had collega Paulns niet

Christus de zevcn gcinec11ten_\vaar-

gerechtigheicl met voetcn trcclen.

al aan cen van zijn pupillcn gezegd
dat de t0::ge\\'ijde gelovigen vervolgd

aan deze Iange brief gericht is, nog zal
oproepen (Op2:7. I I , I7,2(>; 3:5. I 2.2 I :

Gelovigen kennen dat: zorgen over

zouden Worden? (ZTn13:lZ). Eerlijke

vgl. ZI :7).

dat Gods glorie in dc vvereld rondoni

woorclen.

De gelovigen dicnen voor hun Heer

ons \-'e1'duiste1"d wordt; smekingen

En toen plotseling. op tie dag van dc

tmuw dc gnede plaats in to nemcn in

dat Gods plan met deze schepping

Heel". l1o0rde_]0ha|111es achtcr zich

hun strijd tegen hct kwaad. In Op13

ecn luide stem. 20 hard als een laid-

lijken ze verslagen en gedood te zijn.

spreker die voluit staat. De manier van

maar ze zi_jn ove|'wi1n1a;1i's. l)e dood

spreken gafte kennen dat het geen

hcett geen niacht nicer over hen.

toch uitgcvoercl mag Worden en dat
de woorden ‘Uw wil geschiede op
dc aarde. zoals in de hcmel' vervuld
Worden. Een van de oudsten zegt tot

herdersteininctje was. Het leek veel

Christus is O\'ci'\\'innaa1' en Zijn v0ll<

Johannes: 'Wee11 niet, zie. cle leeuw

nicer de stem van een heerser. een

is in zijn hand. In Op7:‘)-17 delen

uit cle stain van Jud-.1. de wortel van

koning. eon rccliter. Het bevel klunk:

zijn dienaars in de overxviiniing van

I')avid. heeft overwonnen om het

‘Scln"i_jf wat je ziet!' Opgelct._]0han-

het Lan1.in Opl-I:l~5 stelt zijn Ieger

boek en zijn zevcn zegels te 0penen'

nesl God gaat aan het wcrkl Kijk cens

zich sainen met het Lam tegenover de

(vs5). Hij roept dc treurende op om

naar achteren; draai je ccns om.

anticliristelijke machten uit Opl3 en

te kijken naar de 'leeu\v uit dc stain

Tranen om de heerlijkheid van God.

Op het moment dat de geliefde dis-

in OpI5:Z \\'OI‘dt‘Il de gestorvcn over-

van ]uda'.“<.le \\’O1‘[€l van David‘. De

cipel zich omdraait ziet hij de I-leer

winnaars gezicn die cle antichristelijke

conibinatie van beide becldcn \vij-

‘]ezu.s._]0hanncs valt neer V001‘ Hem.

machten hebben overwoimen.

zen in de Dude Zeerollen naar dc

dc niajesteit en dc kracht \\'aarin do

De Overwinnaar op de troon

Messias die als Strijder cle vijanden
van God \'erslaat._]oI1annes richt zi_jn

0\'e1‘\vi1n1e11de Christus a-an hem

Alleen door het Lam! Alleen daardoor

doortraande ogen op dc tmon. maar

verscliijnt. Eon hand wonlt up hem

is dc ovei"\vinning die do gelovigen

ziet een Lam:'En ik zag in het mid-

gelegd. dc i'eclite1'l1and. dc‘ Zegenende

geschonken wordt niogelijk. In Op5

dcn van de troon en van de viei" le-

hand, en de Heer zegt:'Vrees niet.

ziet Johannes dat Lani voor dc eerste

vende wezcns en in het midden van

Ik hen de eerste en de laatste. en dc

l'{t‘L‘l‘ in zijn visioen. Hij staat voor de

de oudstcn een Lam staan als geslacht;

Icvende; en II; bcn dood gewecst. en

troon \'an God. Doodse stilte heerst

het had zeven horens cn zcven ogen.

zie. lk ben levend tot in alle een\vig-

er. Op dc troon zit Iemand met op

welke zijn de zeven Geestcn van God,

hcid. an Ik heb de sleutels van de

zijn rechterhand eon Iwoekrolletje.

uitgczonden over de hclc aarde. En

dood en het dodcnrijk' (Opl:I7-I8).

Nieinaml durft cchter re antwoorden

het kwani en nam het buck nit de

God was niet afwezig. Christus was

op dc vraag wie \vaa1'dig is dit rolletje

rechterhand van Hem die op dc troon

niet dood. Hij was ‘levcnd tot in allc

te opt-nen. Blijft do inhond e1"\-"an dan

Zzlti (\'s6—‘)).

Plat op dc grond. Hij bezwijkt voor

>>

hnde decembcr ZIIIIT

(iroiidslaggeveiide woordcn. De

dnisternis woont ziet een helder licht.

de antichrist en de sta'.\tsaln1acl1t.Ze

Messias overwint niet door macht

De blinkende Morgenster. die I-tort

dragen de Naam van de Vader. ont-

otigeweld. maar door Zichzelfte

voor de morgenstoml verschijnt in de

vangen een heel bi_izonde1'e positie en

vernederen en als een Lam te laten

inktzwarte nacht. verdrijft de donker-

zingen een nieu\v lied (opniemv!) dat

slachten. Een sterker contrast kunnen

heid. Het Lam is Ovenvinnaar. En het

niemand anders dan zij zingen kon_

we ons niet voorstellen. Maar let op!

zal nog diverse keren in Openbaring

omdat niemand anders dan zij dat lied

Dit zachtmoedige Lam is allerminst

aan bod komen. Zo lezen we van ‘de

doorstaan hadden.

weerloos. Het heeft zeven hoornen.

toorn van het I_am' ((1: I(w).‘het bloed

Samen met het Lam staan ze hier

tekenen van onbegrensde volkomen

van het Lam‘ (7:14; |Z:l I).'het boek

op de berg Sion. Dat is de eerste

en absolute macht (vgl. IKnZZ:I I:

van het leven van het Lam' (I318:

keer dat het Lam niet op de {T0011

Zcl :18): en het heeft zeven ogen_

2I:Z7),‘het lied van het Lan1' (I513).

van God wordt gezien (vgl. (')p5).

tekenen van onbegrensde kennis en

"de bruiloft van het Lam‘ (I9:7).’l1et

Het staat nu in verbinding met zijn

\vi_jsheid (vgl. Zc~I: IU). Het bevindt

bruiloftsmaal van het Lam' (2 I :‘)).‘de

volgelingen hier op .1a1"de.Sion is de

zich niet meet aan het kruis of in het

t\v-aalfapostelen van het Lam‘ (2111-I)

plaats die God op aarde verkozen

graf. maar in het centrum van Gods

en (tiiteiildelijkl) ’de troon van het

heett. de roenirijke plaats _|ernzaIem

troon. Het bevindt zich in heer1ijk-

Lam‘ (22:13).

waar de grote Koning David straks in
de toekoinst zou regeren (Ps-l8:2vv.:

heid. Het \verI< is volbracht. Het Lam
is ovenvinnaar. Het Lam dat menselijk

De Overwinnaar op de berg

78:(>8:_|s2-l:23: e.a.). De hitte van de

gezien niets kan beginnen tegen een

Zwarte \voIken trekken door de ver-

beproeving zal straks vooral rondom

\vereld van versclirikkelijke beesten

schillende lioofdstnkkeli van Openba-

_Ieruzalen1. de stad van God. merk-

en een dra-ak_ t1‘io|nfeert. Die beslis-

ring. De donkerhcid vvordt bestreden.

baar zijn (ZCIZ-I-I). De antiehrist zal

sende omkeer in de loop der dingen

De hel woont op aarde. De machten

daar optreden met zijn tra\vanten.

is gebenrd in het verleden en wordt

van het kwa-ad verzamelen zich tegen

ja. alle tilialen van satan zullen daar

bezongen tot in het heden. Zovvat

de machten van het licht. En dan

aanxvezig zi_in_ om ervoor te knokken

alles nabij de troon werpt zich ann-

lezcn we plotseling. net als in een sub-

dat God daar niet verheerlijkt wordt.

biddend neer en zingt een nieuw lied.

intermezzo_ in Opl-I over de Gods-

Dat deden ze al bij de gemecnte in

En _jui.st dat nienwe lied is een lof-

krijgers die de vijand op dezelfde

Pergannis. xvaaraan de Heer in het

zang die we niet maar één keer bij de

wijze als het Lam overwinnen: door

begin van de briefenkele persoonlijke

verlossingsthematiek in Openbaring

hun Ieven te geven in hun dienst voor

xvoorden richtte (OpZ:12-I7). De ge-

terugvinden (115.18; 5:12; 7:1-I; 11:8;

God. Hun ovenvinning is de \'oort-

lovigen in die plaats werden verdrul-at

12:11: 13:8: I-I:-I: I5:3).‘U bent waard

zetting van zi_jn getuigenis.'En ik zag

omdat de troon van de satan in hun

het boek te neinen en zi_jn zegels te

xvoonplaats \vilde staan. Niet het Iicht,

openen; want U bent geslacht en hebt

en zie. het Lam stond op de berg Sion
en met hem honderdvierenveertig-

maar de duisternis moest er volgens

voor God gekocht met uw bloed uit

dnizend_ die zijn naam en de naam

de duivel heersen. Gebied dat verlicht

elk geslacht en taal en volk en natie_

van zijn Vader hadden. geschreven op

xverd door de dienaren van de Over-

en hebt hen voor onze God gemaakt

hun voorhoofden. (...) Dezen zijn het

winnaar moest terugveroverd Worden.

tot een koninkrijk en tot priesters: en

die zirh niet met vronwen hebben

De troon van satan moest er opgesteld

zij znllen over de aarde regeren. En
ik zag. en hoorde een stem van vele

bevIekt_ want zi_j zijn maagdelijk. Dezen zijn het die het Lam volgen waar

engelen rond de troon en de levende

het ook heengaat. Dezen zijn nit de

wezens en de oudsten. en hun getal

mensen gekocht als eerstelingen voor

Worden. niet de troon van Christus.
De troon van de duivel staat niet in
de hel. zoals velen denken. Hij vvil
daar staan waar Gods heerlijkheid

was tienduizenden tienduizendtal-

God en het Lam' (vsl .4).

zichtbaar wordt. Heftige strijd wordt

len en dnizenden duizendtallen. en

Het hoofdstuk sluit aan bij ()pl3. Het

ervoor gevoerd.We zien dat bij de

zij zeiden met Inider stem:“Het Lam

gaat immers om de getrouwen die

gelovigen in Pergamus. De xvoorden

dat geslacht is. is waard te ontvangen

hun hoofd niet voor het beest heb-

van de Heer aan hen toont ons een

de kracht en ri_jl<dom en xvijsheid en

ben gebogen. Nabij het hart van het

gemeente die met de wereld versmelt

sterkte en eer en heerlijkheid en lof'“

boek Openbaring staat het praehtige

(vsl-I) en de dwaalleer van de gnosti-

(519-I2).

getuigenis dat in het centrum van

sche l\Iicola'1'eten niet Ianger verwerpt

Na het lezen van die woorden weet

hun hart leetde opgetekend. Zij zijn

(vsl 5). Bekering is opnieu\v noodza-

_je al bijna met zekerheid te zeggen
hoe de wereldgesehiedenis zal aflopen. Her einde komt in zicht. De

anders dan dc vele mensen die op de
aarde vvonen. Zij dragen een andere

kelijk om niet onder het oordeel van
de Heer te vallenl

l\Iaam op hun voorhoofden dan zij

Maar tegenover de vvankelende geIo-

bevolkinv
:- die in de schaduxv van de

die buigen voor de verleiding van

vigen in Pergainus staan de honderd-

bode deeelnber ZHII7

leIu_ia' in het Nieuwe Testament is.

heetlijkheid (MtZ5:3 I ). De eerste keer

Als vermaning. als bemoediging. als

Trouwens. zowel in het Onde als

kwain Hij om te sterven (I\/1:21 >28):

vertroosting dat het toch mogelijk is

Nieuwe Testament wordt de eerste

de tweede keel" om te leven in een-

te over\vinnen. In de nieuxvheid van

oproep van ‘Hallelu_ja' verbonden met

wigheid (Opl l:l5).

hun leven wandelen zij onberispe—

de komende Iieerlijltheid van God

Daar \'ersclii_jnt de Heer van he-

Iijk. Zij zijn onbesproken kinderen

(Pslﬂ-l:35: Opl‘):l). En dat is \vei"ke-

mel en aarde. Het beest wordt door

van God te midden van een l~;rom

lijk een “halleln_ja' waard.Voor de doi-

Hem over\vonnen en in de afgrond

en verdraaid geslacht. Er is bij hen
een morele voortrefielijkheid in het

delijkheid geett de schrijver nog even

US G ’ITv !\ )()lCl.

de vertaling'Prijs onze God' ervan

stegen (Opl 1:7: 17:8). De Zoon van

helst van de grootste veldslagen. Her

mee in \'s5. zodat iedereen het be-

God zal eeuwig regeren. De heel"-

is het blinkende overblijtsel dat door

grijpt:‘En van de troon ging een stem

lijkheid van God is aanwezig en alle

de hemel ondersteund en bekrach-

uit die zei:"I’rijs onze God, al zi_in sla-

kwaad moet wijken.

vierenveertigduizend O\'Cl'\\'lI11I;IdI'\'.

waaruit het ook was opgc—

tigd wordt. Zij zijn ‘van de aarde

ven_ en n die Hem vreest_ kleinen en

losgekocht’ (v53) en Worden duidelijls

gr-oten!'“Alle sociale en maatschap-

De Overwinnaar uit cle hemel

gesclieiden van ‘hen die op de aarde

pelijke bevolkingsgroepen moeten

Na de uitroeiing van het kwaad. de

\vonen'. Die laatste uitdrnkl-zing \vi_jst

God prijzen. Kleinen. groten_ edelen.

iieerdrnkking van Gog en Magog en

in het boek Openbaring altijd naar

slaven. dikke. dnnnen. kleurlingen.

de openbaring van de mensen voor

de ongelovigen die zich op de aarde

klenrlozen.\IVatje Iievelingstandpasta

de grote witte troon_ zal de overwin-

net zo thnis voelen. als de varkens in

ook mag zijn en ofije nu \vel ofgeen

ning ten volste zichtbaar zijn in deze

de modder. Daarom roepen de zielen

last hebt van koude voeten._ie moet

l<osmos.Alles zal nieuw worden.

onder het altaar: ‘Tot hoelang. heilige

de Heer prijzen. want er staat iets ge-

Christns zal deze onde wereld in

en waarachtige Heerser_ oordeelt en

weldigs te gebeuren.'En ik zag de he-

vnur en vlam zetten om liaar te zni-

wreekt U ons bloed niet aan hen die

mel geopend. en zie_ een wit paard, en

veren (2Pt3:5-I3). lets nieuws wordt

op dc aarde \vonen?' (6:10). Daardoor

Hij die daarop zit. heet Getrouw en

zichtbaar en dat nieuwe zal de hect-

is de groep in Opl~l (en dit is slechts

\X/aaraclitig. en Hij oordeelt en voert

lijkheid van de eerste schepping ver

een van de vele in het boek Openba-

oorlog in gerechtigheid' (Op19:l). Als

overtretien (vgl. lI(o15:23-3U). De

ring!) een voorbeeld voor de gelovi-

Johannes de hemel geopend ziet. ziet

niemve schepping zal geen voortzet-

gen die overwilmend op aarde verder

hij een wit paard. met daarop de Ko-

ting van onze tijd otieen ontrukking

schrijden. Gelovigen die de aarde in

ning die de naain ‘Getron\v‘ en 'Waar-

eraan zijn. maar een verheerli_iking

bevveging brengen voor de hemel en

achtig' draagt. Dat is de Heer _]ezus die

ervan. Het is aan de ene kant een

vechten voor het werk van God en

oordeelt en oorlog voert in gerechtig-

breuk en een wending ten opzichte

zijn heerlijkheid.

heid. De eerste I-ceer kwam Hij op een

van ons huidige bestaan. en aan de

ezel (Mt2l :5-7): de tweede keer zal

andere kant de vervulling en bekro-

De Overwinnaar voor eeuwig

Hij komen op een groot wit paard

ning ervan. God stopt niet met deze

Uiteindelijk zal die heerlijkheid van

(Opl‘):l I). De eerste keer kwam Hij

aarde. Ze wordt geen museumstuk. Ze

God zichtbaar worden voor iedereen.

als een lam in stilte:'l-Iij werd 1nis-

wordt een plaats waar de mensen op

Christus verschijnt nit de hemel. Eens

handeId.ma£l1' hij liet zich verdrukken

een dag zo zullen leven als God het

werd God mens en wandelde Hij in

en deed zijn mond niet open; als een

bedoelde. Gods wens in Gnl \vordt

nederigheid op deze aarde. Hij werd

lam dat ter slachting geleid wordt. en

dan ten volste vervuld: “Laat ons men-

door de mensheid venvorpen en na

als een schaap dat stom is voor zijn

zijn sterven en opstanding door de

scheerders. zo deed hij zijn mond niet

hemel opgenomen. Nu. aan het einde

open' (|s53:7): nu komt Hij voor de

sen maken naar ons beeld en onze
gelijkenis'! C.S. Lewis erkende dit al
en schreefdat de heuvels en valleien

van de geschiedenis. komt Hij terug

tvveede keer als een brullende leeuw:

in de hemel geen kopie zijn van de

en heeft Hij het koningschap aan-

‘En de Heer brult uit Sion en verheft

hedendaagse_ maar een vervanger er-

vaard. Een _jnbeluitbraak is het eerste

zijn stem nit jeruzalem. zodat hemel

van; net zoals de bloem zich verhoudt

van de hemelse menigte in OpI‘):

en aarde beven' (I13: I (ia). De eerste

tot de wortel otide diamant tegenover

‘Hierna hoorde ik als een luide stem

keer werd Hij door menselijke rech-

het kool. Als er geen continu'1'teit zon

van een grote menigte in de hemel

ters terechtgesteld (]h9:3()): de tweede

zijn tussen de nienwe en de onde

keer zal Hij de mensen als Rechter

schepping. zouden we over de toe-

de lieerlijklieid en de macht zi_jn van

terechtstellen (Hdlllz-l2;2T1n-I28). De

komst daarvan niet kunnen spreken.

onze God!‘ (OpI‘):l). De victorie is

eerste keer kvvam Hij met verborgen

En als er alleen maar continu'iteit was.

behaald. zingt het 'l1alleluja-koor'.

heerlijkheid (Fp2:5-8): de tweede

zon deze toekomst oneindig veel

Merkwaardig dat dit het eerste ‘hal-

keer zal Hij komen in geopenbaarde

minder zijn dan vvat ons tot nu toe is

N FD
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dan 0011 door l1ou1wor111 g010is10rd

111001 noclig 1101111011 om ov0r 1111111 10

b1111rt God ons Wat 0r 11110111-.1111 nog
11100r 2111 zijn: 0011\vig0 g01110011s011ap

spr0k011.

11101 God (Z1:3.7.Z2):11110s 11i011\v0

11111dgo0d dat voor ons k11111rg01111111kt is

God g00F1 zijn oorspro11k01ijk plan

dingen (vs5); o11op11o11d01ijk vlo0i0nd

in d0 0011wig110id. Gods 0011\vig110id

m0t 110 t0g011\voo1"dig0 schcpping 11101

10v011d watcr (v.s(1; 22:1); o11voorst01-

b0sta11t 11101 uit 511111110111. 11111111 1111 dc

op. D0 11011101 is 11101 1101 0111110 van d0

bare 50110011110111 (21 :1 1.21); 0011\vig0

v0rv1111i11g van 1101 111011s01ijk0 10v011

w01‘01d.A1s God d0z0 ;1:1rd0 zo11 v0r-

zoals Hij d111 i11 d0z0 11010 sch0ppi11g

Hij d11;1rn100 110 schepping 11it10\~'01'011

z0k0r110id (vsl2); 00uwig0 g0n10011sc1111p 11101 21110 g01o\-'ig0n (vs12.l-1):
volkomcn hcilighcid (vs 1 6); o11ov0r—

wordt \v00r vol van Gods l100r1ijkh0id

111111 110 111110111 van zo11d0 011 s11t11n. Hij

t1‘0fT01ijk0 1'ijkdo111 (vslﬁ-Z1): 00u\vig

H01 11i011\v0_I0r11z1110111 2111 11111j0st11011s

zo11 d1111r11100 1o0g0v011 dat d0 1;1;1tst011

110111 (vs23; 22:5): 0011 tocgang dic

1111 110 11011101 1111111 11011001011 01111011. E11

g0z0g0vi01'd 1101111011. C1111 111111 \v011s

st00ds open 2111 b1ijv011 (21:25): 0011-

11101‘ op 11111110 21111011 C10 1110115011 10v011

g0110111"t 011 d0 00rst0 sc110ppi11g v0r1o-

\vig0 vrucht van C10 boom V1111 1101

11101 0011 v01'11i011\vd 110111111111, 0011 v01"-

b01ooFd.W0 zo11d011 111111 g0011 11001d0n

1110tig011 door 1111111 10 v0rv;111g011, zo11

krot v0rg0l0k011 bij 0011 sc11itt0r011d

voor og011 111111. D0 11010 sc110pp111g

1"011 gaat. M;1;1r dit is in 1101 g011001 11101

10v011 (2212); 0011\vig0 godsd1011s1 (V53);

11i011\vc10 oingcving, 0011 v0r11i011wd0

1101 g0v111. God v01'v1111gt d0 schepping

ceuwig 1100rs011 11101 01120 H001']0z11s

111ani0r v1111 d0nk011 011 110011. D0 11111110

11101. 11111111 v0rni011\vt 1111111. D111 is 110

Christus (vs5).Als j0 dit rij1j0 nog
0011s go0d b0kijk1, is h01 opv11110nd dat

g00rt 11101 110 11111'd0.

b0t0k011is v1111 h01 woorc1'111011\v'i11

110g00rt dc 11011101,111;111r d0 11011101 110-

11itc11"ukki11g011 111s d0 ‘11i011\v0' 1110115 011

01' 11i01s is dat W0 straks 21111011 110011

Eindclijk is in h01 bo0k Op011b11ri11g

110 '11i011\v0 sc110pp111g'. H01 Gri0ks0

011 wa11r11100 \v0 1111. als g01ovig011_ nog

1101 11101110111 111111g011rok011 w1111rbi_j

woord /miims b010k011t‘v01'11i011\v011’.

g00n 110gi11 201111011 k111111011 1111111011.

nict 0111101 0011 deur geopcnd is 111 010

Eris dus spi-11k0 van ‘110rsc110ppi11g‘.

Uitzien naar 010 \v0d0rko111st van

11011101 (Op-1:1). 11111111 \v;1111' dc 11010

r11'rmr1'11 011 11101 v1111 0011 11111111 m'11r1'0 of

C11ris1u.~; is 11101 11101 110 111111011 over

11011101 gcopcnd is 011 d0 11111110 11101

'11i0u\v0 sc110pping'.Voo1' dit 1.1a1st0

011111111 zittcn w11c11t0n totdat Hij komt.

d0 11011101 in v01'bi11di11g 2111 st111111.W0

011101111 W0 nog 11101 k1111n011 b0gi11—

11o0v011 110 11111'd0 11101 10 v0r111t011 o111

k10i110 v0rsc11i1l011 tuss011 101111101‘ 011
IIt‘0.\' 111 E1“-1:23 011 Ko3:1(I mogcn 110-

11011 11101 dc ding;-11 v-1111 d0 0011\vig-

bij God 10 zijn. 111 p111111s v1111 o11111oog

110id.A1s 11111 1101 g0v111 zou zij11_ zo11

10 g;111n 011 11101 God s11111011 10 10v011.

l1111gw0kk011d zij11_1111111r Z0 i111p1ic0r011

1101 ‘ov01'\vi1111011' \-v1111r1o0 God d0

2111 God v-11111111 110 h0m01 op 11111110

11101 0011 schcpping 1110 '11i011w' is 111

gclovigcn 0pro0p1 0111101 g0r0d11c00rd

ko111011 't111101‘1111k01011' (Z1:3). Er is d1111

110 Z111 1.1111 zij 0011 v0rv1111gi11g is voor

\vord0n tot 1101 'ov0i"\vi1111011 van 01-

sprzlkc‘ van 0011 troo11 v11n God 011 1101

C10 011110.) D0 v0r111011\v110 11111110 011 110

gen zondcn‘. M11111 dat is 11101 Gods

L11111. God woont 011111 o11d01' 110 111011-

0111-uikt 1101 Gri0ks 1101 woord 111'0.\'.
U11'._.‘ v 0

v0r111011\vd0 11011101 21111011 11111110111 d0

11oofddo01. Zijn w0ns is 11101 11110011 11111

s011 011 zijn troo11 is 111111 111111\v0zig op

climax van d0 g0s0hi0d011is zijn. D1111

1101 1<\v1111d 0v0r\vo1111011 \vordt.111;1ar

11111110. E11 1111 1110 troon ga-111 0011 1'ivi01'

Z111 1101 1111iv01's11111 110\\='oo11d \vord011

11111 110 1100rli_jk110id 111111 zijn Zoo11

V1111 zcgcn 11i1_ zo 11010101 111s k1'ist111.

door 11i011\\'0 \v0d0rg0bor011 1110115011

2101111111111 \-vordt (vgl. R1118:28-31)). E11

j0 1111111 tot op d0 bodcni k1_jk011. 01‘

1110 10\'011 11101 do opg0.st11110 trio1111'0-

1110 1100r1ijkh0id zal 1011 volstc in dc

zit g0011 v11i11j0 i11,11i0t.s 11111 dood 011

1011110 Cliristus.

0011wig1101d in do schcpping zic111-

r11111pspo0d v01'oorz1111k1. 011k01 10v011
011 voo1'spo0d.H0t 2111 0011 11110111110-

De zichtbare overwinning
H01 g0d001t0 o\'01' 110 11i011\v0 11011101

b11.1r zijn. M11111" w0 10v011 nu 111 in d0
\-'01'\\’11C11ti11g v1111 d0 w0d01'ko111st 111$
111011s011 dic l1i01" op 11111010 111 0011 b0gin

011 .1111'd0 in Op01111111‘i11g 110v11t V001

111og011 1111111011 11101 d111g011c W111 W0

1110115011 2111 110015011.

o111k01111i11g011. H01 is g011111kk0li_jk0r

tot 111 0011\\‘igh0id 21111011 do011.

voo1'_]o111111110s o111 10 z0gg011 W111 11i_j

V001 m011s011 d0111~;011 tro11\v011s 11111

De troost van de Overwinnaar

11101 zi0t 011111 W111 1111 \\'01 zi0t. 111 110

1101 111 110 0011\vig110id 11111111‘ s11ni is. 11111

W0 1<ijk011 1111111‘ 110 \'01'11001'1i_11\'t0

0011\\'ig110iC1 21111011 \v0 v010 z11k0n 11101

_j0 d11111'j0z011_11l10011 11111111" 0i11d01oos

C111‘is111s 011 \v01011 111 \v01k0 richtiiig

111001‘ vi11d011:g00|1 Z00 (Opl I :1):

k11111 v0rv01011.d.11j0 11101 0011 11111'p op

ons 11op011 mug g;11111. D0 11111111110 tijd

111111011 11oc11 11ood_ 111'o0ﬂ10id. 1‘o11\\".

0011 wolkjc zit ofdat 1101 0011 0i11d0-

011 d0 to0ko111st1g0 0011\vig110id s1111111

sniart (vs-1);g0011 zo1111111"011 (vs8);

1oz0 k0rkdi011.s1 is. M11111" 1100 2011 110

tcgcnovcr 011111111 111 0011 sp111111ingsvo110

'1'-I C "'2 I‘.

110111011110 to0s11111d zijn. w11111'i11 0011
11110010 \'01"bi11di11g 11|.ss0n God 011 d0

11011101 ooit s11111 ku1111011 zijn \\'11111' 1101

r01111i0. M11111" W0 111og011 \v010n: 11020

w0r01c1 wordt 11101 111111 1111111‘ cigcn lot

ofboos110id (vsZ7); 140011 zi0k10 (Z212):

110 \voo11p111111s 011 110 11111011211111 van 110
t1110i11dig0 c1'011ti0\'0 God 110tr0t1? D0

g0011 v1o01< (vs3).

11011101 is v001 011 v001 n1ooi01‘ 111111 110

v01'1o1'0n. E1" is hoop. Er is ov0r\vi11—

E11 .1l.so1_di1 nog 11101 g011o0g is o111 10

mooistc p101-1105 op 11111'd0.A110s \v.1t

11i11g_ \va11t 0r is 10111111111 1110 ov0r\vo11-

g011i01011 van d0 0011wig110i11,op011-

\\'i_j op 11111110 1101111011. is 11101 111001"

11011 110011 011 110 wens \¢1111 God k111i

011 11111151 (\'s12);g0011 zo11 011 111.1.111

Aw:’-/1$23);

g0011 11110111 (\'sZ5):g0011 zondc

bo110 110001111101‘ ZHII7

o\~'01'g01;1t011 ofg0Zi011 111s 1'0dd01oos

vcrvullen. Er is Icnland in \\'ic Cod

open to houdcn voor datgcne war dc

licdciidaagse aanbidding ontdekkcn

een wclbehagen heeft gcvondcn.

Heer hun \\'i1 zcggc-11. en wetcn dat

we dc invlocd van dc profctische

En het book Openbaring portrcttccrt

dc Heer spoc-dig koint en icderecn zal

boodschap in ons huidigc lcvcn. Men

dc gclovigc dczc gcliefde Held. Zo

vcrgcldcn naar zijn \\'c‘1"kcn.

vvordt hot hct troostbock bij uitstck

Dc gclovigc \vil dan ook niet stil

kan achtcrafterecht stcllen dat het
cllristcndom nooir tot iets gt'kOlllCll

voor allcn die wctcn dat dcze wercld

blijvcn staan bij dc‘ h-asisclcincntcn

zon zijn als hct allcen inaar tcvcrgccfs

volkomcn vastloopt CI1 slechts ge-

van het hcil on dc pcrsoonlijkc bele-

op dc wcdcrkomst van Jczus Christus

red kan \\'O1’dt‘ﬂ door c‘c‘n drastisch

ving daarvan. Het gaat om nicer dan

had gc\vacht.Anderzijds k-an men inct

ingrijpen van God. Ecn troostbo::l~;

niijn pcrsoonlijkc bcleving. Hct ga-at

cvcnvccl recht zeggcn dat hct chris-

voor dc ontmoedigdc _]ohannes. een

om dat war or in het hart van God

tcndoni nooir zo dic-p gevalicn zou

troostboek voor dc gcinccntc in

is. In het slotwoord van Openba-

Klein-Azié_ ccn troostbock voor u

ring wordcn wc door dc angel on

zijn als het ccht crnsc had gcniaakt
met dc lcvcndc vcrwachting van

en 1ni_j. Gcschrcvcn om (Ihristus aan

Christus opgcrocpcn tot overwinning

Christus'ko1nst, het nabij zijn van list

dc lijdend€ dienaren te opcnbarcn.

(22:7, 1(1). Dar moot het kL‘I1I11t‘I‘k zijn

koninkrijk Gods.

Om opnicuw tc \vi_jzcn op Hem!

van dc ware gelovigcn: spicgels van

Dc laatstc bazuin kan clkc dag ge-

De nienseli_jkc vraag "\X/aar moct dat

dc Ovcnvinnaar. Het tegendcel daar-

hcen?' wordt or bcannvoord met can

van zi_jn de l1lt‘t‘iOpt‘T5.ll1€nS6I1 die

hoord wordcn en we klemmen ons
vast aan dc beloftc van dc Hec1":']a.

verwijzing naar dc‘ inachtigc hand van

allecn met dc niond bclijdcn en niet

lk kom spoc-dig!' (Op2.'Z:Z()). De gu-

Gods Zoon. Openbaring. dc langstc

uit God lcvcn. En ook die vind je in

niccnte die bidt: ‘Koni, Heﬂjeziisi’.

bri»:f'in hct Nieuxvc Testaincnt. wil

hut hock.

zict uit naar hat komen van Ecn die

ons Christus opcnbaren en nic-t ver-

Wis denkt dat men Opcnbaring vrij-

ovcrvvonnen hccft en die div over-

bcrgc-n.\X/e Worden opgeroepen hot

blijveiid als ccn int:-rcssant stuk litera-

winning straks in dc‘ hale schcpping,

work tc lczcn cn crnaar re liandclcn.

tuur nit dc oudlicid kan lczcn en dan

zichtbaar zal inaken. H:-t laatste bock

(16611 hock in dc Bijbcl legt l11t‘L‘l'

kan ovcrgaan tot dc ordc van dc dag.

van do Bijbcl eindigt zo met een

nadruk op het luistcreii naar (Rod

vergist zich can c'::L1\\'igheid lang. Her

hccrlijke bcloftc voor dc gclovigcn.

dan dit buck. Hot hoort thuis in dc

hock spoort aan tot handclcn. Handc-

Ecn bcloftc waar dc l30l)E-sclirijvers

liartcn van Gods volk en nict in can

lcn op aarde om dc hccrlijkhcid van

gcdnrende andcrhalve eeuw aan vast-

oudc saaic lwockvsnkast. Dc luistcraars

God to blijven \'crsp1"ciden. Niet dc‘

lliclden. omdat Z6 \vistc'n:'Dc Heer is

inoeten hun oren wijd opcncn voor

aB_;odc11_ inaar de \vare God moet ge-

nabi_j' (vgl. OpZZ:Il)), Ecn boodsclmp

datgcne \vat God hun zal vcrtcllcnt

prczen wordcn. Dc ovenvinnaars wor-

\vaa1‘in zc inct duizcnden andere ge-

"Gclukkig hij dic lccst on zij die do

dcn in dit book dan ook gckcnnicrkt

lovigcn hun gcloofhaddcn gcsteld.

\voordc'n van dc profetic liorcn on die

door hun l<ifpi'ijs voor God. Opcnba-

Dc Heer is nabii!

bc\var¢:n \vat daarin gesclircvcn staat;

ring is immcrs. vanuit dit pL‘1'Spt_‘L'[i6i".

wan! dc tijd is nabij" (Opl :3: 22:7).

hot i1ic‘u\\"tc‘st;m1cntische Bijbclimek

Her docl is nict cnkcl hut lvcvrcdigcn

\vaar het niccstc in aanbcdcn \v0rdt.

van nicL1\vsgici‘igli¢id naar dc toe-

Dar is een van do prachtigc doelcn van

komst. ma.n' praktischc l1cil' '1? _-' I '1'-I / ‘DOT

het bock (vgl. OpZ2:‘)). Dc aanbidding

het plan van God.\X/0 vindcn in dc

vindt or gcen rust. In {cite is ze zclfs

Bijbcl divcrsc passages die ons crop

dc kcrn van do laatstc strijd die er op

xvijzcn dat we beloond word:-n als dc

aardc tusscn hct zaad van dc satan en

lirscrlijkhcid van Christus vcrscliijnt.

het zaad van dc Mcssias zal hccrscii.

We wordcn hcloond voor het vcr—

Dc satan v61'langt al vanafzijn val naar

volgd \\'oi'dc'n (Mt5: I 1-1 Z). voor dc

die aanlwidding (vgl._]s I 4: I 3-1 4: Mt-H):

onigang mct dc lncdcincnscn (lH:~H—

Op‘):2H; 13:-1.8.15; I-kl I; l‘):Z<l). En

-iZ)_voo1' het wakcn (LclZ:47). voor

hij dost er allcs aan om de incnscn cr-

list opgcvc-ii van aardsc zakcn (18:29-

\'.1n tc wccrlioudcn om God tc aanbid-

3l))_ voor datgciiv \vat we “gcbou\vd'

dcn.\X/aar God wordt aanbeden. \vil hij

hcbben in ons lcvcn (lKo3:h'_l—i;

aanbcdcn \\'ordcn.\X/aar God ccn troon

Fp3:l4) enz. Dc rcclitvaardigc moet

hccft. vvil hij ccn troon licbbcn. En dat

daaroni nog n1c*c'r rechtvaardighcid

is het grotc conﬂict dat aai'dbe\vonc1's

do:-n en dc hciligc moet nog 1l1L‘C1'

van i1Cl11c‘]i1c'\\'OI]t‘1‘s schcidr: (iod ofdc

gchciligd wordcn (Opllil 1-12). Z6

.1f§odc‘|1.voor \vic is u\\' aanhidding?

hebben i1nmc'1'.s gclcurd hun orcn

juist door doze brug tc slaan naar dc

budc

I

\i\‘\'c‘|l1l\L‘1'
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