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Openbaring 11         W. van der Hoek 

Indeling Openbaring 
Openb. 1:1-8     Proloog 
Openb. 1:9-20     ‘Hetgeen gij gezien hebt’ 
Openb. 2-5     ‘Hetgeen is’  

    - op aarde 
    - in de hemel 

Openb. 6-22:9     ‘Hetgeen na deze geschieden zal’ 
                                 - zeven zegels 
                                 - zeven bazuinen 
                                 - zeven schalen 
                                 - voleinding 
Openb. 22:10-21  Epiloog 
 
 
Vers 18 is een heel belangrijk vers en eigenlijk een scharnier in bovenstaand schema: van de zeven 
bazuinen naar de zeven schalen. Vers 18 trekt een conclusie en is tegelijkertijd een soort 
samenvatting. Het geeft duidelijk aan wat er aan de hand is: 
 
18a. ‘En de volken zijn toornig geworden,’  
Heeft u, nu u het hoofdstuk heeft gelezen, enig idee waarover zij toornig zijn geworden? Zij zijn 
toornig geworden om datgene wat de twee getuigen deden, nl. het woord van God brengen. Die 
lastige God die hen zo gekweld had (vs. 10). Dat horen we in onze samenleving ook: ‘Die lastige God 
willen we uit onze samenleving hebben. Hou Die maar achter de voordeur’.  
De volken kunnen boos worden, maar wie is hier écht boos? God.  
 
18b. ‘en Uw toorn is gekomen’  
Dat is de inhoud van de zeven schalen. God die liefdevol en genadig is, God in Zijn geduld, zelfs tot de 
twee getuigen toe, roept de mens op zich te bekeren. Ook vandaag is er die oproept: ‘Bekeer je’. Aan 
de tekenen van de tijd zul je zien dat je genade nodig hebt. Als we alleen al kijken naar de natuur en 
alles wat er rondom ons gebeurt. Het moet ons aan het denken zetten en we het is goed om onszelf 
de vraag stellen: ‘Tot wie keren wij ons?’  
 
18c. ‘en daarmee ook het tijdstip voor’  
Dus de zeven schalen die komen leiden tot het grote oordeel waarover Mattheüs 24 en 25 spreekt. Jezus 
zegt daar de schapen en de bokken te zullen scheiden en de levenden en doden te zullen oordelen.  
 
18d. ‘de doden om geoordeeld te worden,’ 
Hierbij staan niet de levenden, Gods kinderen, want zij hoeven niet geoordeeld te worden. Ons oordeel 
is aan het kruis bewerkstelligd. In de tekst gaat het dus om de doden, zij die niet van Christus zijn.  
 
18c. ‘en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die 
Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.’ 
Een hele rij van mensen wordt hier genoemd die loon gaan krijgen en geen oordeel. Wij zullen 
beoordeeld worden naar onze werken, en of vrucht van de Geest in ons werkzaam is geweest. 
Degenen die Jezus liefhebben, hoeven niet te vrezen voor het oordeel, want zij zullen het loon 
ontvangen. 
 
‘En volken zijn toornig geworden en Uw toorn is gekomen’ is eigenlijk de inhoud tot aan Openbaring 
21. Dat gaan we straks zien, want de toorn van de volken wordt zichtbaar in de opkomst van de 
antichrist, in het beest. En de toorn van God wordt zichtbaar in het uitgieten van de schalen.  
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Dit hoofdstuk is, net als het vorige hoofdstuk, een tussenstuk waarin we de genade van God zien. 
God Die geduldig is en niet direct zegt: ‘En nou vegen we alles weg!’ Maar er is continu de roepstem: 
‘Bekeer je. Kom tot Mij. Kies voor Mij. Kies voor het leven. Volg niet de stem van de misleiders. Er 
zullen velen komen in Mijn naam zoals de valse christussen die zeggen: Volg mij. Kies mij. Like me.’ 
 
De term die ik voor dit hoofdstuk zou kiezen, is: De maat wordt genomen. De maat wordt genomen 
over de heiligen, de gelovigen. En de maat wordt genomen over de ongelovigen.  
 
De twee getuigen 
1a. ‘En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek.’  
Een stok, een duimriet, zegt de oude vertaling, is een soort liniaal. In Openbaring 21 wordt gesproken 
over een gouden meetlat.  
 
1b. ‘En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen 
die daarin aanbidden.’ 
Hier wordt het even moeilijk. Er is hierover nl. veel discussie. Over welke tempel gaat het eigenlijk? 
En wat valt er te meten? Als je het heel technisch gaat nemen – en we weten dat Openbaring 
geschreven is in ongeveer het jaar 90-96 na Christus – dan was de tempel in Jeruzalem al verwoest. 
Die is nl. in 70 na Christus verwoest en daar valt weinig te meten.  
Er zijn mensen die denken dat het hier om de derde tempel gaat. We praten over een situatie die in 
de toekomst kan liggen, maar we hebben niet veel zekerheid over de bouw van de derde tempel.  
 
De Gemeente is de tempel van God. Die derde tempel zou er kunnen komen, maar is niet 
noodzakelijk voor de christenen omdat offeren niet meer nodig is. En God aanbidden in die derde 
tempel is niet hun opdracht. De brief aan de Hebreeën maakt duidelijk dat wij vrij tot God mogen 
gaan. De christen heeft geen derde tempel nodig. Dat de Joden die gaan bouwen, sluit ik niet uit. 
Voor God is het niet noodzakelijk en zeker niet om daar te gaan wonen.  
 
Er blijft dus nog één optie over: is het de tempel in de hemel? Zie vers 19. Het doet er in principe niet 
zo heel veel toe. Maar wat wordt er dan wél gemeten? In hoofdstuk 21 wordt letterlijk het hemels 
Jeruzalem gemeten. Maar hier gaat het niet om het meten van de tempel, want er worden geen 
maten genoemd. Wel worden er drie dingen gevraagd te meten: de tempel van God, het altaar en 
hen die daarin aanbidden.  
 
De maat wordt opgenomen, wil zeggen: het wordt duidelijk wie waar is. Wie zijn de heiligen? Wie 
zijn degenen die binnen zijn en wie zijn degenen die buiten zijn? Het onderscheid in vers 2 is nl. 
opmeten, het in kaart brengen van de heiligen laat zien dat ze niet verloren zullen gaan.  

 
Maquette tempel Jeruzalem.  
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2a. ‘Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de 
heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang.’ 
Hier wordt de heilige stad genoemd. Niet alleen de voorhof, maar Jeruzalem waarvan we in vers 8 
zien dat het de bijnaam Sodom en Egypte krijgt. Jeruzalem is hier verworden tot Sodom en Egypte. 
Waarom? Omdat het overlopen is door de volgers van het beest, en in letterlijke zin denk ik dat zelfs 
de hele tempel wordt bezet. We moeten het geestelijk zien anders kloppen de woorden van Daniël 
niet dat het beest uiteindelijk het beeld zal neerzetten op de plek van de aardse tempel. Hij kan dat 
niet in de hemel doen maar wel op de aarde. Het beest zal op het Tempelplein zijn bouwwerk 
neerzetten en zal zich daar laten aanbidden. Dus ik denk dat het meten duidelijk maakt wie de 
heiligen zijn en wie niet.  
 
Het is een afgeperkte tijd, een afgeperkte ruimte en een afgeperkte macht.  
In Lukas 21:24 zegt de Here Jezus over de Grote Verdrukking: ‘En zij zullen vallen door de scherpte 
van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door 
de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn’. Onthoud deze zin: 
‘Totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn’.  
 
Van de Grote Verdrukking wordt hier gezegd dat hij tweeënveertig maanden lang zal duren. Dat is 
drieënhalf jaar, 1260 dagen. Wat is de andere drieënhalf jaar die de zeven jaar Grote Verdrukking 
compleet maakt? De macht van het beest, de antichrist. 
 
Dit is de situatie van vers 1 en 2: God geeft een beperkte macht. Ze komen niet in het heilige – de 
aanbiddingsruimte – want de aanbidding gaat door. Het overige deel van Jeruzalem zal worden 
vertrapt door de heidenen zoals aangekondigd door de profeten en de Here Jezus.  
 
3. ‘En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig 
dagen lang profeteren.’ 
In die periode die gekenmerkt zal zijn als de Grote Verdrukking, komen er twee mensen tevoorschijn. 
In die periode heeft het volk geen excuus om te zeggen: ‘Here, we wisten niet dat U toornig was.’ Dat 
is het signaal wat hier afgegeven wordt.  
 
Vers 5 en 6 geven de kenmerken van die twee getuigen. Aan welke twee personen doen zij ons 
denken? Aan Elia en Mozes. Laten we kijken naar Mattheűs 17:1-6: ‘En na zes dagen nam Jezus 
Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. 
En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren 
werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. Petrus 
antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie 
tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende 
wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn 
welbehagen heb; luister naar Hem! En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het 
gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd’. 
 
Ook de twee getuigen in Openbaring 11 zeggen: ‘Luister naar Hem!’  
Het kan niet anders dan dat deze twee getuigen in ieder geval de gedaante aannemen van Mozes en 
Elia. Mozes en Elia zijn niet zomaar getuigen, zij getuigen over Hem. Jezus zegt ook: de Wet en de 
Profeten getuigen over Mij. Mozes is de drager van de Wet en Elia de man van de Profeten. Je ziet 
hier dus grote Bijbelse lijnen bij elkaar komen die zeggen: dit is Hem!  
Boven Elia en Mozes klinkt de stem van de Vader Die zegt: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik Mijn 
welbehagen heb’. Dus niet in het beest en niet in mensen, niet in prinsen en niet in paarden, niet in 
valse christussen.  
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Wat komen deze twee getuigen doen? Vertellen van Hem! Jezus is de ware vervulling van de Wet en 
de Profeten. En de wereld zal weten wie Hij is. Want de Here Jezus heeft gezegd: Dit woord zal 
uitgaan over de hele wereld en iedereen zal het horen. Niemand zal kunnen zeggen: Ik wist het niet.  
 
In die drieënhalve jaar van verdrukking zegt God niet: Nou, Ik zal drieënhalf jaar wachten tot ze klaar 
zijn, en daarna zal Ik de schalen uitgieten en dan is het klaar. Nee, Hij zal blijven trekken.  
In Openbaring is één belangrijk heilshistorisch gegeven nog niet gebeurd, wat in hoofdstuk 11 wél 
gaat gebeuren. Is de opname geweest? Sommigen verschillen hierover van mening, maar dat doet er 
nu even niet toe. De vraag is hier: Wie zijn er nog niet bekeerd? Israël. In hoofdstuk 11 komen ze tot 
bekering. Daar lezen we vaak snel overheen. Zie vers 13: ‘en het tiende deel van de stad stortte in. En 
bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. (Het gaat hier niet om 
wat wij BN’ers noemen.) En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de 
hemel’. Hier kom ik straks op terug. We zijn geneigd er snel overheen te lezen.  
Maar wie anders gaat God aanroepen als het beest Jeruzalem omsingeld heeft? God heeft een reden 
Jeruzalem te gaan redden. Paulus zegt hierover: Heel lang zullen hun ogen gesloten zijn, maar ze 
zullen geopend worden. 
  
Elia en Mozes wijzen op Jezus in Wie de Wet en de profeten is vervuld. Deze twee profeten hebben 
dezelfde machten en krachten om bekering te bewerkstelligen: het vuur uit de hemel was voor de 
priesters van Baäl en alle joodse volgelingen die Baäl aanbaden. En bij Mozes was het het Woord van 
God om Farao tot bezinning te brengen door middel van de plagen.  
 
4. ‘Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan.’ 
Een moeilijk zinnetje. Opeens wordt daar een beeld geschetst van wie zij zijn. Dat komt niet zomaar 
ergens vandaan. Je vindt het terug in Zacharia 4:1-14. 
Twee olijfbomen. Olijfolie legt de relatie met de kandelaar. In de tempel brandt de kandelaar door 
middel van olijfolie.  
In dit beeld staat: ‘die voor de God van de aarde staan’. ‘God’ staat hier met een hoofdletter, dus 
letterlijk ‘die voor Gods troon staan’.  
Olie is in de Bijbel het beeld van de Heilige Geest. Van deze twee getuigen wordt gezegd dat ze 
letterlijk tegenover God staan als twee olijfbomen, vol van de Heilige Geest, brandend als kandelaren. 
Vol van de Geest, vol van het licht omdat ze in verbinding met God staan. Omdat ze vóór de God van 
de aarde staan. Ja, de Wet (Thora) én de Profeten zijn vol van God en vol van Zijn Geest. En daarom 
zijn deze twee getuigen vol van Hem. Zo vol, dat niets hen kan raken of kapotmaken. Ze kunnen zelfs 
vuur uit de hemel laten vallen. Ze mogen genezen, sturen plagen, omdat zij letterlijk vol zijn van God, 
zegt vers 4. In vers 5 en 6 lees je daarvan de consequentie.  
 
5. ‘En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun 
vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden.’ 
6. ‘Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. 
En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met 
allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.’ 
Dit is de macht die ze krijgen. 
 
7. ‘En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog 
met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.’ 
Wanneer is dat getuigenis volbracht? Precies na die drieënhalf jaar, als het einde daarvan gekomen is 
en de maat is genomen. De maat van wie heilig is en de maat van wie niet heilig is. Dan ‘zal het beest 
dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden’. Door de 
opkomst van het beest wordt de tweede drieënhalf jaar ingeluid en het beest zal gaan strijden. Die 
strijd zal zó heftig zijn dat wanneer God er geen einde, geen keer in brengt, het niet vol te houden 
zou zijn. Het beest lijkt te winnen.  
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Wat hier gebeurt lezen we in Daniël 7:7: ‘Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde 
dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk (een verwijzing naar de antichrist). Het had 
grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten.’ Maar dan, als we 
iets verder lezen in vers 19, 20, 21 (het vierde dier): ‘Toen wilde ik de ware betekenis weten van het 
vierde dier, dat verschilde van al de andere – uitzonderlijk schrikwekkend, zijn tanden waren van ijzer, 
zijn klauwen van brons, het at, verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten – (dit is dus de 
ruimte die hij krijgt) en van de tien hoorns die op zijn kop zaten en van die andere, die oprees en 
waarvoor er drie afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond vol grootspraak en 
waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Ik had namelijk toegekeken en 
gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon’.  
Dit is precies wat in Openbaring 11 staat. Dat vierde dier is de antichrist die hier lijkt te winnen en hij 
denkt: ‘Dat hebben we geregeld! Dit is mijn overwinning!’ En het lijkt zo te gaan. Voor de heiligen die 
op dat moment er nog zijn, is het verschrikkelijk. En dan gebeurt er iets vreemds.  

 
8. ‘En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd 
wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.’ 
De grote stad Jeruzalem is verworden tot een Sodom en Egypte omdat het vertrapt is door de 
heidenen. Het is een bezette stad. Hier staat niet dat Jeruzalem bij God uit de gratie is. Nee, 
Jeruzalem wordt vertrápt door de volgers van het beest. Met ‘de grote stad’ wordt in Openbaring 
‘Babel’ bedoeld waar alle goddeloosheid samen komt.  
 
9. ‘En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag 
zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden.’ 
Tegen deze groep werd gepredikt in hoofdstuk 10:11 en de twee getuigen brachten hen het Woord 
van God. Deze groep ‘zal hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun 
dode lichamen in het graf gelegd worden’. 
Binnen de Joodse en Arabische cultuur worden overledenen binnen een dag begraven. Dat heeft te 
maken met hygiëne, warmte en uitbreken van ziektes, maar het is ook een uiting van respect. 
Wanneer je dat niet deed, was dat een teken van disrespect. Verbranding van lichamen is dan ook 
een teken van disrespect naar jou en een teken dat het lichaam niet waardig is en ook geen 
begrafenis behoeft.  
De mensen deden dit dus met de twee getuigen. Deze Godsmannen werden met disrespect 
drieënhalve dag onder de hete zon neergelegd. Ze deden dat smalend, want in het volgende vers 
zien we ook waarom.  
 
10. ‘En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar 
geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.’ 
Ze verblijden zich over die dode lichamen. Ze feliciteerden elkaar met deze overwinning: ‘Wat fijn dat 
deze lastpakken zijn opgeruimd!’ Dat proef je in dit vers.  
Het Woord van God werd gezien als een kwelling, als een beknellende band. ‘Geloven is een keurslijf,’ 
wordt er weleens geroepen. ‘ Het geloof beknot je, dan mag je niks meer, dan is je vrijheid weg en 
word je opgesloten in een kooi’. Allemaal leugens van de satan, want geloven is vrijheid in Christus 
ontdekken. Juist uit de kooi! Het is zo contrasterend. Er wordt gezegd: ‘Gelovigen zijn mensen die in 
een kooitje zitten’. Maar wij mogen in de Geest ontdekken dat die kooi open gaat en we vrijheid in 
Christus hebben. Je ziet hoe satan werkt met een leugentaal. 
 
Drieënhalf is de helft van zeven. Maar in de Bijbel is drieënhalf ook een teken van bijna vier. Als een 
heel belangrijk teken zien we dat in Daniël. Het heeft de betekenis van: het beest lijkt hier bijna 
gewonnen te hebben.  
Ook betekent drieënhalf dat er een verandering gaat komen. Dat zien we hier ook. Negatief: de 
opkomst van het beest. Positief: zie vers 11. 



 

6 
 

 
11. ‘En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten 
staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen.’ 
Hierin hoor je Ezechiël 37: de dorre doodsbeenderen. Kan dit nog tot leven komen? Als je 
drieënhalve dag geconstateerd hebt dat iemand dood is, dan is het antwoord meestal: ‘Nee, dat kan 
niet.’ Dat was bij het dochtertje van Jaïrus en dat was bij Lazarus toen Jezus kwam.  
Ezechiël krijgt de vraag: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: 
‘HEER, mijn God, dat weet u alleen’(vs. 3). En wat doet God? Hij blaast de levensadem, de 
levensgeest in (Hebr. ruach). Dat is dezelfde term waarmee Adam tot leven werd gewekt. Hij werd 
geformeerd en de ruach werd door zijn neus geblazen.  
 
Toen zij op hun voeten gingen staan, overviel hen een grote vrees. Wie krijgen dit te zien? Zij die 
wonen in de stad. Het gaat hier om de ongelovige Joden. Joden die – net als in de tijd vóór Babel en 
Assur – alle afgoden hebben aangenomen. Zij kennen de teksten, zij kennen het Woord van God en 
weten wie Elia en Mozes zijn. 
 
12a. ‘En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen 
omhoog naar de hemel, in de wolk,’ Er vind hier een soort hemelvaart plaats. 
 
12b. en hun vijanden keken hen na. 
Hier gebeurt het. We lezen er té snel overheen. Mijns inziens kun je niet anders dan de conclusie 
trekken: inwoners van Jeruzalem is Israël. Zij zien dit gebeuren. 
 
En dán gebeurt er iets. Wat dat is, gaan we lezen in Romeinen 11:25,26. Dat is het betoog van Paulus 
waarin hij zegt dat Israël niet uit de hand van God is gevallen en niet is afgeschreven zoals de 
vervangingsleer onderwijst. Niet de Kerk in de plaats van Israël.  
‘Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 
eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen 
is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion 
komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob’. 
Die ‘volheid van de heidenen’ breekt aan in Openbaring 11 als God zegt: ‘En nu is het klaar! De 
drieënhalf jaar zijn voorbij en nu gaat het eindgericht beginnen’. Vers 18 laat dus zien: ‘Tot zover’. De 
toorn van de heidenen is gekomen en de toorn van God breekt nu aan.  
Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan, is er voor een deel volharding over Israël 
gekomen. Kortom: ze deden niks met hun geloof, ze lieten het maar toe. 
Maar wat staat er in Romeinen 11:26,27: ‘En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: 
De Verlosser zal uit Sion (Jeruzalem) komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is 
het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen’. 
 
Terug naar Openbaring 11:12b. Wat gebeurt er? Ze zijn op dat moment verbaasd en verschrikt.  
En dan volgt vers 13. 
 
13a. ‘En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte 
in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood.’ 
Dus een tiende deel van de stad stort in. Zevenduizend werden gedood.  
 
13b. ‘En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel. 
14. Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.’ 
Ik denk dat hier de bekering van Israël plaatsvindt. Teksten die dat onderbouwen zijn Romeinen 
11:25, 26 en Mattheüs 23:37-39 waar Jezus zegt : ‘Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en 
stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze 
waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis 
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wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat 
u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!’ 
Hier gebeurt het in Openbaring 11: ze eren de Naam van de Heere. Elk Joods gebed begint met: 
‘Gezegend zijt Gij, Koning van hemel en aarde. Gezegend is Hij Die komt in de naam van de Heer.’ 
Jezus zegt het dus al vóór Mattheüs 24 en 25: ‘U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat’.  
 
Welke fase gaan we nu in? Het gericht van de Here. En wie komt er? De Here Jezus: U zult Mij zien. 
Vanaf dat moment zal het Joodse volk, de inwoners van Jeruzalem, God gaan eren. De bedekking 
van hun ogen valt af: Wij hebben de getuigen van God gedood. Zij die bij ons volk horen. De Elia, de 
Mozes. 
Jezus zegt in Mattheüs 23: ‘Ik heb naar u omgekeken, maar u heeft niet gehoord. Ik had over u willen 
ontfermen als een hen over haar kuikens, maar u wilde niet’. Dat is precies de lijn van Openbaring. 
 
De zevende engel 
15. ‘En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De 
koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in 
alle eeuwigheid.’ 
We zien hier dat er iets verandert en die verandering wordt in vers 15 ingezet.  
In dit vers wordt bevestigd wat gaat gebeuren. Het is geen eindstrijd met de vraag wie er winnen zal. 
Voordat de schalen uitgegoten worden, is in de hemel al besloten en gezegd: Zó zit het: de koninkrijken 
van de wereld zijn de koninkrijken van de Here geworden en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. 
In vers 16 lees je de reactie in de hemel. Diezelfde reactie lees je eveneens in andere hoofdstukken.  
 
16a. ‘En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten,’  
Ze staan niet voor de troon, maar ze zitten. Waarom? Welke belofte zit hierachter? Als Jezus Koning 
is, regeren wij met Hem als koningen en priesters. Dit is de vervulling van de belofte dat wij met Hem 
zullen regeren. En als dat koninkrijk is aangebroken dan wordt die belofte hier bewaarheid.  
Die vierentwintig ouderlingen (vertegenwoordigers van de Gemeente) bestaand uit Jood en heiden, 
zitten hier op hun troon.  
 
16b. ‘wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God,’ 
Ze zijn met Christus overwinnaar geworden en koningen en priesters. Ze zijn geen god geworden, 
nee, ieder buigt voor de Heer. 
 
17. ‘en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw 
grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.’ 
En Koning geworden bént. Dat wordt al gezegd terwijl het beest nog niet verslagen is. In de hemel is 
het al duidelijk: Zo zal het zijn en nu ga Ik dit bewerkstelligen. 
 
18. ‘En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de 
doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en 
aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen 
die de aarde vernietigden.’ 
 
Vers 19 hoort bij hoofdstuk 12. 
19. ‘En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in 
Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.’ 
 
 


