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Licht op de dag van de Here

7. De oorlog op de grote dag van de Almachtige God
Voor veel mensen is ‘de apocalyps’ een beangstigende term, die staat
voor het einde van de wereld. Nu is apocalyps het Griekse woord voor
openbaring. Dus de gedachte aan vreselijke dingen is een associatie met
de inhoud van het Bijbelboek Openbaring. Een helaas vaak misverstaan
boek. Het is niet bedoeld om de gelovige angst aan te jagen, maar juist
om hem te bemoedigen vol te houden tot de (zekere) wederkomst van
Christus. Want Hij heeft de dood overwonnen, en zijn volgelingen kunnen
dat ook door in hun (onvermijdelijke) beproeving te blijven geloven, ver-
trouwen, dat God de rechtvaardigen in Zijn Koninkrijk zal brengen.

Eén van de schrikwekkende ‘apocalyptische’ gebeurtenissen is een ver-
woestende, mensenlevens verslindende oorlog. In Openbaring komt het
woord ‘oorlog’ dertien keer voor, terwijl het in de rest van het Nieuwe
Testament maar vier keer voorkomt — waarvan drie keer in de parallelle
evangelieverslagen over Jezus’ antwoord op de vraag wanneer het Ko-
ninkrijk zou komen. Er is dus zeker sprake van oorlog in verband met de
komst van het Koninkrijk. Of misschien moeten we zeggen tegen het Ko-
ninkrijk. Want in een aantal gevallen gaat het om de vervolging van de
gelovigen (Op 11:7,12:7,13:7), en in de hoofdstukken 16-20 om oorlog
tegen Christus bij zijn komst. In hoofdstuk 16 gaat de oproep uit “naar de
koningen van de gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op
de grote dag van de almachtige God” (vs 14). In het volgende hoofdstuk
zien we die legers weer, met de geruststelling dat Christus hen zal over-
winnen: “Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal
hen overwinnen — want Hij is de Heer van de heren en de Koning van de
koningen — en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en
gelovigen” (17:14) De ‘dezen’ zijn de machthebbers, van de “natiën en
menigten en volken en talen” (vs 15), die samen met de valse kerk (de
hoer uit de verzen 1-6, gezeteld in de grote stad die het koningschap
heeft over de wereld — waarmee in de tijd dat Johannes schreef alleen
Rome bedoeld kon zijn — zie vers 18) eeuwenlang oorlog hebben gevoerd
tegen de gelovigen. Hoofdstuk 19 vertelt over de nederlaag van het ver-
zamelde leger: “En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luide
stem en zei tot alle vogels: Kom, verzamel u tot de grote maaltijd van
God, om te eten het vlees van koningen en ... van oversten over duizend
en ... van sterken en ... van paarden en van hen, die daarop zitten, en ...
van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de
koningen van de aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te
voeren tegen Hem, die op het paard zat, en zijn leger ... En de overigen



3

vanuit de Bijbel en het Nieuws

werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op
het paard zat; en alle vogels werden verzadigd van hun vlees” (19:17-21).
Dit is de uitwerking van het sinistere teken dat Jezus zijn discipelen gaf
van zijn wederkomst: “Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verza-
melen” (Mat 24:28). Overigens gebeurde dit bij de verwoesting van Jeru-
zalem door de Romeinen in het jaar 70; en het zal dus weer gebeuren bij
de verwoesting van ‘het grote babylon’, de gehele goddeloze samenleving
die “voor het vuur is bewaard tegen de dag van het oordeel van de god-
deloze mensen”, en “brandend zal vergaan en in vuur wegsmelten” (2 Pet
3:7,12; vergelijk Op 18:8,16). Dat de oorlog vlak voor de vestiging van
Gods Koninkrijk op aarde wordt gevoerd, blijkt uit het feit dat hier direct
het zogenoemde duizendjarig rijk op volgt (hoofdstuk 20). En dat is ook
wat Jezus zei: “Zo moet ook u, wanneer u dit ziet gebeuren, weten, dat
het Koninkrijk van God nabij is” (Luc 21:31).

Wanneer er zo’n eenheid is in wat het Nieuwe Testament hierover zegt,
zou het vreemd zijn als God hier niet over had gesproken door Zijn profe-
ten. Jezus zelf legt het verband als Hij herinnert aan wat Daniël had ge-
zegd over de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 (Mat 24:15). Het
verband met het Oude Testament voor wat betreft de eindtijd is o.a. te
zien in Openbaring 12:7, waar “Michaël en zijn engelen oorlog hadden te
voeren tegen de draak; en ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,
maar hij kon geen standhouden ...”. De draak is het vierde dier in het
boek van Daniël, waarmee de macht van Rome en zijn opvolgers tot de
komst van Christus wordt bedoeld (“vreselijk, schrikwekkend en geweldig
sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat over-
bleef, vertrad het met zijn poten” — Dan 7:7). In een droom zag Babylo-
nische koning Nebukadnezar dat rijk als onderdeel van een groot beeld.
De benen daarvan waren van ijzer. De uitleg daarvan was: “juist zoals
ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal
dit die allen (de vorige wereldrijken) verbrijzelen en vergruizelen” (Dan
2:40). Dit ijzeren rijk zou voortduren tot de eindtijd, maar geen samen-
hangend geheel vormen — heel typerend voor Europa sinds de val van het
Romeinse Rijk (Dan 2:40-43). De komst van het Koninkrijk van God bete-
kent het einde van de menselijke wereldrijken: “het zal al die koninkrij-
ken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan
in eeuwigheid” (Dan 2:44). En zo is het ook in Daniël 7: “men zal hem de
heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen” (vs 26). Het
Nieuwe Testament sluit hierin dus naadloos aan op het Oude.

J.K.D.


