
In de Bijbel staat een boek dat heet: “Openbaring van
Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om Zijn dienst-
knechten te tonen wat weldra moet geschieden” (Op 1:1).Wanneer
het gesprek in ‘christelijke kring’ komt op ‘het toekomstige’, dan komt al
snel dit boek aan de orde. Soms lijkt het enige waarin men het dan eens
is, dat het een moeilijk te lezen en te begrijpen boek is. Misschien heeft
u de Bijbel ook wel eens bij de laatste bladzijde teleurgesteld of ontmoe-
digd gesloten, omdat u daarin zoveel raadselachtige woorden vond, of
zoveel angstverwekkende ellende en rampspoed? Maar zou dit Jezus’ be-
doeling zijn geweest, toen Hij de apostel Johannes deze Openbaring gaf?

Op de avond voor Zijn dood zei Jezus tot Zijn discipelen: “Indien de we-
reld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft ... Indien zij mij
vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen ... Dit heb Ik gesproken opdat
u niet ten val komt” (Joh 15:18-16:2). Niet om hen te ontmoedigen, maar
om hen op iets voor te bereiden, zodat zij zouden denken aan Zijn profe-
tische woorden en moed kunnen houden door het geloof in de opstanding
van hun Heer tot eeuwig leven. Hetzelfde geldt voor hun vraag over de
komst van het Koninkrijk: eerst geeft Hij hun een somber toekomstbeeld
voor Israël en een zondige wereld; maar Hij besluit met de woorden tot
gelovigen: “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en
heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is aanstaande” (Luc 21:28).
Wanneer u een gevoel van teleurstelling hebt bij het lezen van het boek
Openbaring, of ertegenop ziet het te lezen, zou u zich kunnen afvragen
of u het boek wel op de goede manier leest, in plaats van het terzijde te
leggen, met de gedachte het maar beter niet meer te lezen, omdat u het
toch niet begrijpt of de boodschap zo naar vindt. Het boek maakt deel uit
van Gods woord aan Zijn kinderen, en is bedoeld om een positieve in-
vloed op ons te hebben: “Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de
woorden van de profetie, en bewaren, wat daarin geschreven staat, want
de tijd is nabij” (Op 1:3); en “Zalig hij, die de woorden van de profetie
van dit boek bewaart!” (22:7), zijn de begin- en slotwoorden van dit
boek. Het gaat dus niet alleen maar om een eerbiedig lezen van en luis-
teren naar de woorden, ook al begrijpt u ze niet, maar om uw versterking
en bemoediging om in verdrukking en lijden te kunnen volharden in het
geloof. Het boek is daarom niet bedoeld om u in het onzekere te laten,
maar, zoals openbaring betekent, licht te laten schijnen op de tijd en de
weg waarlangs het Koninkrijk zal komen en ons eeuwig leven geschonken
zal worden. Paulus vergelijkt dit ergens met de barensweeën van een
zwangere vrouw (Rom 8:18-23). Zij weet dat zij een moeilijke periode

Overdenking

4



krijgt, waarin zij sterk moet zijn en haar best moet doen om het kind,
waar zij zo naar verlangd heeft, op de wereld te brengen. Als u weet wat
u te wachten staat en tegelijkertijd een vreugdevol vooruitzicht hebt, is
het gemakkelijker de pijn van het ogenblik te verduren. De oproep aan
Johannes was daarom, ondanks dat het ook hem soms bang te moede
werd bij wat hij zag en hoorde: “Verzegel de woorden van de profetie
van dit boek niet” (22:10). De inhoud mocht niet verborgen blijven, maar
moest bekendgemaakt worden aan de gelovigen. Dit boek werpt licht op
de ons omringende duisternis van de wereld, zodat wij niet door angst
overweldigd worden, maar moed vatten en het oog gericht houden op de
beloofde heerlijkheid na de opstanding bij de komst van Christus.

Betekent dit dat u minder bent als u Gods openbaring niet volledig be-
grijpt? Uiteraard niet. Wie zou durven beweren alles wat in het boek
Openbaring staat te begrijpen en te kunnen uitleggen. Ook Paulus moest
toegeven dat Gods woord niet altijd zomaar duidelijk is en ons huidige
kennen onvolkomen is (1 Kor 13:12). Profetie kan vaak pas achteraf, wan-
neer deze vervuld is, begrepen worden. Hoe leest u het boek dan en wat
is de betekenis voor u op uw weg naar eeuwig leven in Gods Koninkrijk?
Zelf vind ik het leerzaam daarvoor eerst naar het tweede deel van het
boek Daniël te kijken, omdat daar opvallende overeenkomsten met Open-
baring zijn. Om zijn volkomen toewijding was Daniël een door God be-
minde man. Hij bad God voortdurend om handelend op te treden; want
hij verlangde naar het herstel van Gods eer op aarde en Zijn verzoening
met het volk Israël, dat zoveel te lijden had door de zonden die zij tegen
Hem begaan hadden. Het ging hem dus niet zomaar om de bevrijding van
zijn volk uit de gevangenis van het Perzisch-Babylonische rijk, maar dat
er weer een plaats zou zijn op aarde waar de heerlijkheid van God kon
wonen, en de dienst tot eer van Zijn Naam hersteld kon worden. Maar
ook dat zag hij niet als het einddoel, maar als de voorbereiding op de
komst van de Messias, de Koning uit het geslacht van David. Wat Daniël in
hoofdstuk 9:17-19 bidt, heeft daarom een zinvolle bevrijding van Israël
op het oog. Gelouterd en gereinigd, na een periode van ballingschap, en
verzoend met zijn God, zou dit volk geschikt zijn voor de verheerlijking
van Gods Naam op aarde en, onder de leiding van hun Messias, kunnen
optreden als koningen en priesters onder alle volken. De pleitgrond van
de gebeden van Daniël is Gods belofte door Jeremia (zie Jer 9:2 en 3) —
iets dat aangeeft dat hij rotsvast vertrouwt dat God doet wat Hij zegt. In
antwoord op zijn vasten en gebeden, ontvangt hij visioenen, die hem la-
ten zien dat God Zijn verbonden en beloften inderdaad niet vergeten is.
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Hij maakt Daniël de toekomst van zijn volk bekend en toont daarmee te-
zelfdertijd, dat Hij alles weet en in de hand houdt “opdat de levenden
mogen weten, dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap van
de mensen en dat geeft aan wie Hij wil”. Ondanks de hopeloos lijkende
toestand, die weinig of geen uitzicht leek te bieden op een spoedige te-
rugkeer van Israël naar het Heilige Land, laat staan het herstel van de
eredienst in Jeruzalem, is God bezig met de voorbereiding van de her-
bouw van de stad en de tempel en het zenden van de Messias. Hij zal ko-
men, al zou dat nog een lange tijd duren. Maar helaas: zoals ook al in dit
boek is te zien, zal Zijn verschijning uitlopen op een drama dat zijn
weerga niet kent: Hij zal gedood worden en naar God in de hemel gaan,
en de dan herbouwde tempel zal opnieuw worden verwoest, zonder her-
bouwd te zullen worden. Dan zal het volk moeten wachten tot de tijd van
het herstel, het moment dat God definitief zal ingrijpen in de wereld.
Wat dit betreft had Daniël al eerder, in een gezicht over vier elkaar op-
volgende wereldrijken die zouden heersen over het Heilige Land, gezien
dat alle volken en hun heersers onderworpen zullen worden aan Gods
eeuwige Koningschap en de heiligen recht gedaan zal worden. Later zag
hij meer bijzonderheden over wat eerder in grote lijnen was geschetst
(hoofdstuk 11). Deze profetieën zijn dus geschreven met het oog op de
natie Israël, het land Kanaän en de stad Jeruzalem. Daarbuiten hoeven
we geen uitleg te zoeken. Achteraf merken we echter, dat er tussen
hoofdstuk 11:39 en 40 een andere tijd ligt, waarin Kanaän niet bewoond
wordt door Israël. Daniël wist niet van die tijd, laat staan dat deze zo
lang zou duren. Dat is de tijd waarover in het Nieuwe Testament wordt
gesproken: de tijd dat God een volk uit de heidenen bijeenroept; de tijd
van de gemeente van Christus Jezus. Daniël 11:40-12:1 gaat over de eind-
tijd, het laatste van de dagen. En wanneer we Oude en Nieuwe Testa-
ment naast elkaar leggen, zien we wat hier geprofeteerd wordt, zowel
Israël als de gemeente raakt.

De smaad die God en de Messias wordt aangedaan, en wat zijn volk nog
moet meemaken, zijn voor Daniël zo vreselijk dat hij er ziek van wordt.
Toch verliest hij zijn vertrouwen op God niet, maar wordt gesterkt in de
hoop dat Zijn doel bereikt zal worden en de heiligen, ook al zijn zij ge-
storven, zullen worden opgewekt en de aarde onder Zijn veilige heer-
schappij zullen bewonen (12:1-3). Zijn gebed was: “toef niet” – blijf niet
uit (9:19), met andere woorden “Kom Here” (Op 22:20). Uit de visioenen
die Daniël daarna kreeg, kon hij afleiden dat God komt. Iets dat ook be-
vestigd wordt in de zaligspreking aan het einde van het boek, over allen
die in de lange en moeilijke tijd van verdrukking, naar de komst van God
blijven uitzien: “Welzalig hij die blijft verwachten” (12:12a).
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Hoofdstuk 11 spreekt niet over de tijd van de nieuwtestamentische ge-
meente. Maar wij hebben wel een boek dat handelt over die tijd, en dat
is het boek Openbaring. De tijd waarin Johannes de openbaringen ont-
ving was vergelijkbaar met die van Daniël: Jeruzalem werd belegerd of
was verwoest door de Romeinen, en de keizer verordende dat hij vereerd
moest worden. Vooral de gelovigen in Asia hadden veel te lijden door de
strikte toepassing van deze verordening. Zij veronderstelden dat hun
Heer terug zou komen als de stad Jeruzalem belegerd en verwoest werd.
Maar omdat Hij uitbleef moet hun verlangen naar Zijn optreden op aarde,
om hen te verlossen uit hun verdrukking en lijden, groot zijn geweest.
Daarom stel ik mij de toestand, waarin Johannes de openbaringen van de
Here Jezus ontvangt, voor als vergelijkbaar met die van Daniël. Er zijn
zelfs overeenkomsten tussen de twee mannen. Jezus had Johannes bij-
zonder lief, zoals God Daniël liefhad. Nu is hij, evenals Daniël dat was,
bejaard en leeft in ballingschap op een klein eiland voor de kust van Asia,
gescheiden van de gemeenten daar, waarover hij zo bezorgd is — zoals
Daniël gescheiden was van Jeruzalem en bezorgd over de vervulling van
Gods heilsbeloften aan Zijn volk. Johannes heeft zijn taak als dienaar van
Christus Jezus steeds vervuld met alle toewijding, in liefde, geloof en
volharding. De dagen die hem nog gegeven worden, gebruikt hij om, in
ernstige toewijding, gebeden tot God en Zijn Zoon op te zenden, vol zorg
en verlangen. Daarvan vinden we een weerspiegeling in dit boek. We vin-
den hierin dan ook niet zomaar een reeks voorzeggingen van wat in de
wereld zal gebeuren. De gezichten die hij ontvangt zijn het antwoord op
het gebed van Johannes en de heiligen die verdrukt werden en worden:
“Tot hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U
ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen” (6:10a). God, de recht-
vaardige Heerser, wordt hier tegenover de onrechtvaardige Romeinse
heerser gesteld. Het antwoord is te vinden in hoofdstuk 22:12-14: “Zie, Ik
kom spoedig ... Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen
hebben op het geboomte des levens ...” En de zucht die Johannes met de
gelovigen slaakt is: “Amen, kom, Here Jezus” (22:20). Wie dus de rijk-
dom van de boodschap in Openbaring wil zien en verstaan, zal daarom op
zijn minst hetzelfde verlangen moeten hebben naar de komst van Chris-
tus, en het herstel van het Koningschap van God over de aarde, wat het
einde van de verdrukkende, goddeloze wereld inhoudt en het moment
dat recht gedaan zal worden aan allen die geloofd en volhard hebben.

Het boek Openbaring laat ons Gods handelend optreden ten behoeve van
Zijn kinderen zien, in het kader van de religieuze en politieke verwikke-
lingen die invloed hebben op hun dagelijks leven. Die tijd wordt vergele-
ken met de weeën, die aan de geboorte van een nieuw leven voorafgaan.
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Wie alleen denkt aan de pijnen die daarmee gepaard gaan, zal worden
verlamd van vrees en angst wanneer ze komen, en verliest de heerlijk-
heid daarna uit het oog. Niet wie in de afgelopen tijd van ongekende vre-
de en rust dacht ‘Van mij mag de Here nog wel even wegblij-
ven’ (bijvoorbeeld om in zijn leven tenminste geen rampen en ellende
mee te hoeven maken, of eerst nog allerlei andere dingen te kunnen
doen), maar wie de eer van God en Zijn Zoon en alle rechtvaardigen
zoekt, evenals het behoud van Israël, denkt aan het nieuwe en volmaak-
te; aan de eeuwigdurende vrede in Gods Koninkrijk. Die is in staat om
met Gods hulp de beproevingen, die daaraan eventueel voorafgaan, te
doorstaan. Net zoals een vrouw die barensweeën moet doorstaan om
nieuw leven op de wereld te brengen.

Het boek Openbaring bevat een aantal lofzangen aan God en het Lam van
hen die de overwinning op het vlees hebben behaald en van God eeuwig
leven ontvangen. Zo sluit die in hoofdstuk 15, waar de overwinnaars het
lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam zingen, goed aan
op wat ik net zei (verzen 3 en 4): “Groot en wonderbaar zijn uw werken,
Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, U Ko-
ning van de volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet ver-
heerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen
en zullen voor U neervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar
zijn geworden”.

Wij staan nu dichter bij de vervulling van alle profetie dan ooit, zodat
spoedig de lofzang uit Openbaringen 19 zal worden aangeheven door hen
die het eeuwige leven in Gods Koninkrijk hebben ontvangen. Het is een
lofzang die anders is dan die tijdens het Pascha. Vol dankbaarheid en ver-
wondering, omdat nu niet de bevrijding uit de slavernij en dood in Egyp-
te, maar de definitieve bevrijding van de slavernij van de zonde en uit de
gevangenis van de dood zijn gekomen, waar gelovigen zo lang naar heb-
ben uitgezien (verzen 6-9): “Halleluja! Want de Here, onze God, de Al-
machtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blij zijn en vreugde
bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen
en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt; en haar is gegeven zich met
blinkend en fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaar-
dige daden van de heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zij, die geno-
digd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam”.

J.K.D.

8

Overdenking

De laatste dagen


