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Het boek Openbaring wordt vaak gezien als boodschap voor gelovigen in de
eindtijd. Dat is op zich juist, maar de eindtijd hoeft niet het einde zelf, of
de tijd vlak daarvoor te zijn. Het ‘einde’ begon met het optreden van Chris-
tus (1 Pet 1:20,21) en wordt definitief bij zijn wederkomst. Het boek toont
daarom de gelovigen in Christus wat er zal gebeuren tot zijn komst en de
vestiging van Gods Koninkrijk op aarde. Maar er is niet, zoals wat Israël be-
treft in Daniël, een duidelijke chronologische volgorde. Het lijkt eerder zo
te zijn dat steeds weer andere aspecten worden getoond.

De zes zegels in hoofdstuk 6 tonen de dood door oorlog, hongersnood, epi-
demieën en natuurrampen. Die zijn er altijd geweest en zullen er tot het
eind toe zijn. Steeds weer hebben mensen die ze in hun tijd meemaakten,
gemeend dat ‘het einde’ was gekomen. Maar Jezus wees er op dat ze op
zich niet het einde zijn. Er zou meer zijn, veel ergere dingen, zodat het
werkelijke einde erger zou zijn dan wat ooit was gebeurd. Iets waarvan je
flauw valt van vrees en angst, als je er alleen al aan denkt. Daarom wordt
dit als een vreselijke ervaring beschreven. Want de mensen “verborgen zich
in de holen en de rotsen van de bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot
de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem, die zit
op de troon, en voor de toorn van het Lam”. En mogelijk volgt daarop het
commentaar van Johannes: “Want de grote dag van hun toorn is gekomen
en wie kan bestaan?” (Op 6:15-17).

De zes bazuinen in de hoofdstukken 8 en 9 tonen eerst grote natuurrampen,
die flora en fauna voor een groot deel vernietigen en het drinkwater voor
velen ondrinkbaar maken, met veel slachtoffers als gevolg. Dan volgt weer
oorlog. Je zou zeggen dat dit tot nadenken zal stemmen, en dat mensen
hun leven veranderen. Maar dat zal niet zo zijn: in meerderheid zullen zij
zich er niets aan gelegen laten liggen, zoals de Farao in Egypte, die na elke
plaag dacht: ‘zo, dat is weer voorbij, erger kan het toch niet worden’. Het
oordeel zal daarom niet langer worden uitgesteld (10:6), en de oproep
klinkt: “vrees God en geef Hem eer, want het uur van zijn oordeel is geko-
men” (14:7). Wie dat niet doet “zal drinken van de wijn van Gods gram-
schap ... in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur
en zwavel” (vs 10). Dit doet denken aan het oordeel over Sodom en Gomor-
ra. De grote natuurrampen van de afgelopen tijd, de gevolgen van de aan-
tasting van de ecosystemen door overbevissing, grootschalige ontbossing,
ongebreidelde winning van delfstoffen, en enorme productie van afval, zijn
zowel een waarschuwing voor als een oorzaak van wat nog komen gaat. Het
gaat dus maar om een voorproefje van rampen van ongekende omvang. En
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dat blijkt in hoofdstuk 16, waar zeven schalen volgen, met plagen die doen
denken aan die in Egypte, maar ook aan de oordelen in de eerdere hoofd-
stukken. Er wordt gesproken over kwaadaardige gezwellen, het sterven van
alle levende wezens in de zee, het ondrinkbaar worden van het drinkwater,
ondraaglijke hitte van de zon. En deze dingen beginnen zich te ontwikke-
len. Er komen steeds meer voorheen onbekende ernstige ziekten, die in kor-
te tijd duizenden mensen op vreselijke wijze aantasten en doen sterven.
Tot nu weten ‘we’ ze nog te stoppen, maar ze zijn een voorbode voor ziek-
tes die ‘we’ niet kunnen stoppen. Allerlei wetenschappers spreken de vrees
uit dat het niet lang meer duurt voordat de zeeën dood zullen zijn. Mensen,
vogels en zoogdieren zullen daar het slachtoffer van zijn, omdat ze geen
eten meer hebben. De temperaturen stijgen, en in veel gebieden beginnen
de zomertemperaturen steeds ondraaglijker te worden. Die temperaturen
zullen echter nog veel verder stijgen. Door de opwarming van de aarde
smelt het daarop opgeslagen ijs steeds sneller en stijgt het zeewater. Er
komen steeds meer en steeds zwaardere stormen voor. Is dat waarom er
staat, dat de mensen op het eind radeloos van angst zullen zijn om het bul-
deren van zee en branding (Luc 21:25)?

Maar weer wordt gezegd dat de mensen zich niet zullen bekeren: “zij las-
terden de naam van God van de hemel, die de macht heeft over deze pla-
gen ... zij kauwden op hun tongen van pijn, vanwege hun pijnen en vanwe-
ge hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken” (zie vzn 9 en
11). Daarom komt het eindoordeel, zoals over de wereld in de tijd van
Noach en van Sodom en Gomorra. Dit wordt ingeluid door een oorlog, waar-
aan God de gehele wereld laat meedoen (vs 14 en 16). Een oorlog dus zoals
de wereld nog nooit gekend heeft, en als God niet zou ingrijpen, zou de
mensheid zichzelf vernietigen. Een gigantische aardbeving, met ongekende
verwoestingen als gevolg, gepaard met zeer zware hagelstenen, maken er
kennelijk een einde aan. Maar ook dat heeft geen bekering tot gevolg: “de
mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel” (zie vzn 17-21).

Deze laatste verzen bevatten echter iets dat verder gaat dan verwoesting
van gebouwen en ondraaglijke pijn door gezwellen, hitte en hagel: “Het
grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker
van de wijn van de gramschap van zijn toorn te geven” (vs 19). Babylon
staat al sinds Genesis voor een samenleving waarin de mens zichzelf als god
beschouwt. Zij staat dus als het Rijk van de mensen tegenover het Rijk van
God. Daarom kan zij niet blijven bestaan, en haar val wordt dan ook be-
schreven in hoofdstuk 17:1-19:5. J.K.D.
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