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Openbaring 14:1-13        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 
 
 
 
We behandelen het laatste deel van de intermezzo: tussen het blazen van de 7 bazuinen en het 
uitgieten van de 7 schalen. Zie onderstaand. 
 
Intermezzo (‘blik achter de schermen’) 

• De draak    Openb. 12 

• Het beest    Openb. 13:1-10 

• De valse profeet   Openb. 13:11-18 

• De honderdvierenveertigduizend Openb. 14:1-5 

• De hemelse gewesten   Openb. 14:6-20 
 
Je zou kunnen zeggen dat vóórdat de zeven schalen uitgegoten worden ons als het ware een trailer 
getoond wordt van wat komen gaat.  
We hebben achter de schermen al gezien wat er aan de hand is, zie hoofdstuk 12: de vrouw, het kind 
en de draak.  
Al vanaf de schepping jaagt satan op mensen. Allereerst het volk Israël: het heilsplan van God moet 
tegengewerkt worden, het Kind (de Here Jezus) moet weggevaagd worden en het volk Israël moet, op 
wat voor manier dan ook, weggeschoven worden. Dit alles onder leiding van kwade machten waar 
satan achter zit.  
 
Uiteindelijk wordt ons duidelijk gemaakt dat er in de hemel een overwinning plaatsvindt. Satan wordt 
uit de hemel geworpen door de opstanding van Christus. Hij is de Koning en Hij heeft het zeggenschap 
in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Maar op aarde is dat nog niet zo.  
Over satan staat heel duidelijk: ‘omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft’ (Openbaring 
12:12b). En wat doet satan als hij weet dat hij nog weinig tijd heeft? Hij gaat jagen en jachten: ‘de 
duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden’ (1 Petrus 5:8). Hij 
wil alles kapot maken.  
Dit is als het ware het duel dat gaande is in Openbaring. Aan de ene kant de heftigheid van het kwaad 
dat steeds heftiger wordt en aan de andere kant zien we dat de toorn van God op een gegeven 
moment tot zijn hoogtepunt komt. Hij is geduldig en traag in Zijn oordeel opdat zoveel mogelijk 
mensen tot geloof mogen komen. Dat gaan we in hoofdstuk 14 (intermezzo) zien. 
 
De draak, het beest, de valse profeet: de drie-eenheid is geïntroduceerd. Satan kopieert en imiteert 
graag. Want het enige wat satan wil, is worden als God. Daarmee verleidde hij Adam en Eva en 
daarmee laat hij zijn identiteit zien: hij wil de eer ontvangen die bestemd is voor God. Satan wil dat alle 
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mensen de knieën buigen voor de antichrist die in allerlei verschijningsvormen zal komen, in plaats van 
onze roeping om God te verheerlijken in ons leven.  
Er zijn keuzes, dat is het duel dat in heel Openbaring te zien is.  
De verdrukking wordt heviger, maar ook de roepstem van de Here wordt krachtiger. Het is te 
vergelijken met de plagen in Egypte. In het boek Exodus lezen we over Mozes die samen met Aäron 
naar Farao wordt gestuurd. Er vindt als het ware een soort duel plaats tussen straffen/oordelen en de 
oproep ‘Laat Mijn volk gaan’ (Exodus 8:1). Het wordt steeds heftiger totdat de Here Zelf ingrijpt en het 
volk meeneemt naar het beloofde land. 
 
In hoofdstuk 13 lezen we over een heleboel ellende. Je moet je voorstellen dat daar een waanzinnig 
kwaad gepresenteerd wordt. Een valse drie-eenheid die vreselijke dingen gaat doen. Wat doet dat met 
de gelovigen die zich afvragen of er eigenlijk wel een overlevingskans is als deze ellende op hen 
afkomt? Wie kan overleven en wie kan hier nog tegenop? We spreken hier over de tweede helft van 
de grote verdrukking.  
 
In hoofdstuk 13:4 lezen we dat hele volksstammen dat beest zullen volgen: ‘En zij aanbaden de draak, 
omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest 
gelijk?’ In vers hoofdstuk 13:16 en 17 lezen we dat de grote misleider, de valse profeet, zich mensen 
zal toe-eigenen en zal labelen: ‘een merkteken geeft op hun rechterhand of voorhoofd, wat maakt dat 
niemand kan kopen en verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft’. Dat is een merkteken dat de 
gelovigen van alle dingen zal uitsluiten. 
 
Maar we moeten hier niet stoppen met lezen. Want direct daarna wordt ons iets duidelijk gemaakt in 
vers 14:1. Er is namelijk nog één ‘speler’ in de trailer die geïntroduceerd moet worden.  
 
Het Lam op de berg Sion met de honderdvierenveertigduizend 
1a. ‘En ik zag, en zie,’  
Oftewel: ‘Kijk met mij mee, wees niet ontmoedigd maar bemoedigd’.  
 
1b. ‘het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun 
voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven.’ 
Dit is de tegenhanger van 13:16-17. Dit zijn zij die níet het merkteken van het beest hebben, maar 
verzegeld zijn met de Naam van de Vader van de Here Jezus. Dus niet door een eigendomsakte van het 
beest.  
Deze 144.000 is een groep die al eerder is genoemd in hoofdstuk 7:4. Het gaat hier in vers 1 om 
dezelfde groep. Wie zijn dit? Dit zijn joden die op dat moment tot geloof komen. De bijnaam die ze 
krijgen vind je in vers 4 en 5. Daar wordt uitgelegd wie zij zijn. ‘Eerstelingen’ betekent: van een groter 
geheel. Maar over welk ‘groter geheel’ hebben we het hier dan over? En van wát is het dan 
‘eersteling’? Denk aan de grote toespraak van Paulus die te lezen is in Romeinen 9 t/m 11.  
In hoofdstuk 11 schrijft hij over de positie van Israël. In sommige kerken wordt gedacht dat Israël heeft 
afgedaan en er niet meer toe doet omdat ze de Here Jezus zouden hebben vermoord en daarom hun 
kans hebben gehad, en dus Israël er niet meer bij hoort.  
Het Joodse volk is nog aanwezig als de opname van de Gemeente is geweest. Israël draagt een 
eeuwigdurende belofte van de Here met zich mee. Dan kan het dus niet zijn dat God ergens in de 
geschiedenis zegt: ‘Nou, nu hoef Ik jullie niet meer’. Het is een eeuwigdurend verbond. 
 

 
We lezen Romeinen 11:1-5:  
1. ‘Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het 
nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.  
2. God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift zegt in de 
geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt:  
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3. Heere, Uw profeten hebben zij gedood en Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Ook 
staan zij mij naar het leven.’ 
Lees dit nog eens en dan in de context van Openbaring. Is dit niet de situatie waarin Israël zit in de 
eindtijd?  
‘Uw profeten hebben zij gedood’. Dit lazen we ook in Openbaring 11.  
‘Uw altaren afgebroken’. Kortom, alles van God is de wereld uitgebannen. 
‘en ik ben alleen overgebleven’. De Gemeente is opgenomen. Het volk Israël blijft over. 
‘Ook staan zij mij naar het leven’. De draak/antichrist/valse profeet. 
 
4. ‘Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen 
overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben.  
5. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing 
van de genade.’ 
Er is dus een groepje die ‘overblijfsel’ genoemd wordt. Ik denk dat dat alles te maken heeft met die 
144.000.  
 
Romeinen 11:16: ‘En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de 
takken ook’. 
Hier vind je het woordje ‘eersteling’. In Bijbelse context heeft het woordje ‘eersteling’ alles te maken 
met de oogst. De eerste korenschoof werd in de tempel als offer aan God aangeboden. Dat gebeurde 
bij het wekenfeest (Sjawoe'ot) en bij het loofhuttenfeest (Soekot). Het eerste deel van de oogst is voor 
God. Zo ook bij de gerste- en graanoogst.  
Wat wordt er van dat graan gemaakt? Deeg. Dus als de eerstelingen heilig zijn, dan wordt ook – het 
gevolg ervan – het deeg heilig. Evenals de takken het gevolg zijn van de wortel. 
 
Romeinen 11:25-27: ‘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. En dit is het verbond van Mij met 
hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen’. 
 
‘En zo zal heel Israël zalig worden’.  
Een kleine kanttekening. Is dit iedereen die een Israëlisch paspoort heeft? Nee. Is dit iedereen die dan 
Jood is? Nee. Israël is een naam die je draagt als je gelooft in de God van Abraham, Izaäk en Jakob en 
waardig bent de naam van Israël te dragen, conform de Geschriften.  
 

 
‘De Verlosser zal uit Sion komen’ (Romeinen 11:26) 
Nu terug naar Openbaring 14:1. Wie staat waar? Het Lam op de berg Sion. Wie is het Lam? Jezus, onze 
Verlosser. Hier komen alle lijnen bij elkaar. Hier wordt duidelijk gemaakt dat er heil en hoop voor Israël 
is. Er is heil en hoop voor de hele wereld. Dit moet duidelijk gemaakt worden als contrast tegen al die 
gevaren. En al die gevaren kunnen je aanvliegen. Net zoals de toespraak van de Here Jezus waarin Hij 
zegt wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ook ‘Weest niet verschrikt!’  
 
1c. ‘het Lam stond op de berg Sion’ 
Dit is geestelijk en letterlijk. Hij zal op de berg Sion komen. Maar hier is het in de hemel want ook de 
ouderlingen en wezens staan erbij. Het is dus een hemelse setting. Maar duidelijk is het wel: de Here, 
Hij is op de berg Sion. In de Psalmen wordt hierover gezongen dat het de woonplaats van God is. Daar 
is het Lam.  
 
1d. ‘en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen’ 
Dat is 12 x 12 x 1000, de stammen van Israël. Zie ook Openbaring 7. 
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1e. ‘op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven’. 
Die naam staat ook in het boek des levens. Als we kijken in Openbaring 3:12 dan staat er: ‘En Ik zal de 
Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God’. Prachtig. De Naam Die 
overwint. Als het oordeel plaatsvindt, zal Hij de schapen en de bokken zien door naar ons hoofd te 
kijken: bevindt zich daar het merkteken van Jezus of van het beest? Zo simpel zal het zijn.  
 
2. ‘En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware 
donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen.’ 
Het Griekse woord voor citer is khitara, waar ons woord gitaar vandaan komt.  
 
3a. ‘En zij zongen een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen.’ 
Dit is interessant want het gaat hier om een specifieke groep die dit lied zingt. De tekst van dit lied is 
niet bekend.  
 
3b. ‘En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht 
waren.’ 
Het zal alles te maken hebben met het bezingen van Gods grote daden. Zo zou het met liederen zingen 
in de kerk ook altijd moeten zijn. Het moet niet over mij gaan maar over Jezus. We bezingen de grote 
daden Gods opdat iedereen onder de indruk komt van die grote daden van God. 
Dit lied heeft waarschijnlijk een inhoud over dat wat Jezus voor hen gedaan heeft. Dat is althans mijn 
vermoeden. Daarom kunnen ook alleen zíj het zingen, want zij bezingen wat de grote God aan hén 
heeft gedaan. We kunnen gaan raden waar het over gaat, maar het staat er niet. 
In ieder geval weten we van die 144.000 (symbolische aanduiding van de volheid) dat zij van de aarde 
gekocht waren. 
De belofte aan Israël is dat zij ook de eerstelingen zijn, eerst de Jood, dan de Griek.  
Er is een bedekking op Israël zodat er tijd is voor de heidenen om tot geloof te komen. Die bedekking 
zal worden weggehaald. Niet omdat zíj tot inzicht komen, maar omdat de Here hun het inzicht gaat 
geven en daarom ook op Zijn tijd omziet naar Zijn volk, de zonden zal vergeven en de benauwdheid 
van Jakob beëindigd.  
‘die van de aarde gekocht waren’ is de eerste omschrijving van die groep. D.w.z. ze zijn losgekocht van 
het beest. Het beest heeft hen niet meer in zijn bezit, want op hun voorhoofd staat de naam van de 
Vader geschreven.  
 
4. ‘Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam 
volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het 
Lam. 
Dit heeft in het verleden nogal wat discussie opgeleverd. Er wordt niet bedoeld dat trouwen verkeerd 
is. Het huwelijk wordt in het Nieuwe Testament ook helemaal niet afgewezen. Hier heeft het alles te 
maken met de vraag wat er in de hemel gebeuren gaat.  
Ook de prediking van de Here Jezus is erop gericht dat uiteindelijk de Gemeente, bestaande uit Joden, 
Grieken, slaven, vrijen – waar dus geen verschil in is – gezien wordt als een bruid. En de Bruid is de 
Gemeente. Zijn volgelingen moeten volgelingen zijn, niet bevlekt met ontucht, onreinheid en afgoderij. 
De Here Jezus wil ons rein en stralend aantreffen. Lees ook Mattheűs 24 en 25.  
Vergelijk het met het beeld van de bruid en de bruidegom. In de Joodse traditie is het zo dat de 
bruidegom eerst de bruid verkiest en er een soort verlovingsfeest plaatsvindt. Daarna kan het zijn dat 
het een jaar duurt – of korter, of langer – voor ze trouwen. De bruidegom gaat in die periode aan de 
slag om een huis klaar te maken. Jezus zegt tegen ons: ‘Ik ga heen om een plaats voor u gereed te 
maken’ (Johannes 14:2). Je kunt je voorstellen dat als die bruidegom terugkomt en ontdekt dat zijn 
bruid met iedereen heeft geflirt, het niet meer de reine en stralende bruid is die hij uitverkozen had.  
De bruidegom verwacht van de bruid dat zij rein en zuiver blijft totdat de grote bruiloft plaatsvindt.  
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Als we kijken in Openbaring 19:7-9 dan lezen we daar het verhaal over de bruiloft van het Lam: ‘Laten 
wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen 
en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich (door de Heilige Geest) met 
smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de 
heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft 
van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God’.  
 
Jezus zegt: ‘Weest waakzaam, rein en stralend’. Dit zijn woorden die ook vandaag binnen de gemeente 
moeten klinken. Rein wil niet zeggen foutloos. Rein wil zeggen dat jouw houding is: ik wil mijn Heiland 
ontmoeten en wil dat rein en stralend doen. Als je verliefd bent en trouwplannen hebt, dan ga je niet 
lopen flirten met een ander. Nee, je bereid je voor op de trouwdag.  
Dat is wat hier ook als kenmerk van deze groep wordt gezien. Een groep die niet mee gaat met de 
porneia van dit beest, met de afgoderij en alle kenmerken van de hoer van Babylon.  
 
5. ‘En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.’ 
Hier komt weer het woordje ‘smetteloos’. ‘Fijn linnen’ (Openbaring 19:8) zijn de gerechtigheden van 
de heiligen. Let op: dit zijn niet míjn goede werken om het heil te verdienen, want dat kún jij niet 
verdienen. Ze zijn gekócht, zie vers 3.  
Wat zijn dan de gerechtigheden van de heiligen? Dat is het werk van de Heilige Geest door jou heen: 
‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing’ (Galaten 5:22). 
Ik ben namelijk niet rein uit mijzelf maar ik ben rein door het bloed van de Here Jezus. Hóe blijf ik rein? 
Door iedere dag weer gevuld te blijven met de Heilige Geest. Dát zijn de gerechtigheden van God in 
mij. Niet omdat ík het goed doe, maar omdat wij leven in de kracht en volheid van de Heilige Geest. Zó 
blijf ik rein in een wereld waar het beest mij kapot wil maken, wil bevuilen en verleiden. Die de slang is 
die zegt: ‘Buig voor mij!’ Rein blijven kan ik niet in eigen kracht. Het zijn niet míjn werken van 
gerechtigheid, maar Zíjn werken van gerechtigheid in ons en door ons. Zo zal de gemeente staande 
blijven wanneer zij dit blijft belijden. En als de gemeente van Jezus Christus iedere bijeenkomst belijdt: 
‘Onze hulp is van de Here’, dan is dat zo. Ik ben niets uit mijzelf, ik ben alles in Christus en Zijn 
overwinning. ‘Ik vermag alle dingen in Hem Die mij kracht geeft’ (Filippenzen 4:13). 
Wat is Openbaring 14:1-5 toch een prachtig, troostrijk gedeelte als je dit leest na al die ellende.  
 

 
We gaan nu naar de inleiding op de ‘zeven schalen’.  
God neemt zelfs op het laatst nog de tijd om de mensen toe te roepen: ‘Kom tot Mij!’ Zelfs nadat er 
al zeven bazuinen hebben geklonken en nadat er al zeven zegels zijn verbroken. 
Zoals een lied zegt: ‘Kom tot uw Heiland, wacht langer niet!’  
God is zo geduldig en laat op zoveel manieren de wereld weten om toch vooral níet voor het beest te 
buigen maar voor zijn Schepper. 
Zo ook hier: drie engelen die Hij inzet met als doel: ‘Aarde denk na, er is nog genade, er is nog een 
keuzemogelijkheid!’ Dit is de genade van God voordat het oordeel losbarst. 
 
Drie engelen kondigen het oordeel aan 
6. ‘En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te 
verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.’ 
Iedereen zal het horen, het valt niet te missen. Niemand kan straks in de hel zeggen dat hij er geen 
idee van heeft gehad.  
De engel brengt het eeuwige Evangelie, een goede boodschap! En die goede boodschap is heil voor de 
gelovigen. Maar het Evangelie is niet alleen ‘Jezus houdt van jou’ want dat zou een makkelijk en 
goedkoop evangelie zijn. Johannes 3:16 zegt: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft’. Dit is het Evangelie. Jezus houdt van jou omdat Hij jouw Schepper is en niet wil dat je 
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verloren gaat, want daartoe ben je niet gemaakt. God heeft mensen niet geschapen ter verdoemenis 
maar tot behoud en tot eeuwig leven. Dat is de inzet van God. En die eerste engel komt dát duidelijk 
maken. Ik kan er niets anders van maken. 
 
7a. ‘En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen.’  
God biedt hier een uitweg uit het oordeel, want Hij gáát oordelen. Er is geen behoud zonder God. En er 
is geen andere weg zonder God. Sommigen zeggen: dood is dood. Maar lees dan wat de derde engel 
komt zeggen. 
 
7b. ‘En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.’ 
Hoezo evolutietheorie? In deze tekst wordt niet getwijfeld of God hemel en aarde heeft gemaakt. 
Satan wil via de schoolboekjes duidelijk maken dat dat niet waar is.  
 
8a. ‘En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad,’  
Ook de tweede engel maakt duidelijk waar het naartoe gaat en waarschuwt: ‘Luister niet naar het 
beest en zijn leugen. Deze stad zal vallen’. In hoofdstuk 18 gebeurt dat in werkelijkheid. 
Het is hier de eerste keer dat het woord Babylon genoemd wordt. Het wordt a.h.w. geïntroduceerd als 
een verzamelnaam voor het kwaad. In de gemeenten van die tijd was Babylon de bijnaam van Rome. 
Waarom? Omdat Rome alles in zich had wat ze in Babel hadden meegemaakt. Het was het Sodom en 
Gomorra van die tijd waar afgoderij, seksuele uitspattingen, oftewel alles wat God verboden had, 
plaatsvond. Inclusief de vereringen van Romeinse keizers. Babylon, de grote stad, de poel des verderfs. 
Het kenmerk ervan is dat ze bedwelmd zijn, hun denken is vertroebeld.  
 
8b. ‘omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.’ 
Het is een bedwelming waardoor je denkt dat de wereld mooi zal worden. En het is een bedwelming 
dat jij je laat leiden door leugens.  
 
9. ‘En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld 
aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,’ 
De eerste engel brengt het heil. De tweede engel waarschuwt. En de derde engel zegt: jij bent 
persoonlijk verantwoordelijk voor je keus. Aanbidden is een keus van het hart. 
 
10a. ‘dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de 
drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel’ 
Dit is een reflectie op vers 8: de bedwelmende wijn. ‘Onvermengd’ betekent onverzacht.  
 
10b. ‘voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.’ 
Dit weerspiegelt de grote arena’s in de Romeinse tijd waar christenen voor het oog van het publiek 
gemarteld werden. Het was één van de grote praktijken in de vroege kerk hoe de Romeinen omgingen 
met belijdende christenen door ze voor de leeuwen te gooien. Het was volksvermaak.  
Je proeft in deze tekst dat dit erkend wordt.  
 
11. ‘En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld 
aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam 
ontvangt.’ 
Bij God is het niet ‘dood is dood’. In vers 11 lezen we de consequentie. Maar het begint met de eerste 
engel die het Evangelie heeft: hoor het Woord van God en bekeer je. Dan volgt de tweede engel die 
waarschuwt: laat je niet in met de leugens van het beest. En de derde engel zegt: je keus heeft wel 
consequenties. Als je niet gekozen hebt voor Jezus, dan is je keus óók gemaakt. 
 
12. ‘Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het 
geloof in Jezus in acht nemen.’ 
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Er worden twee kenmerken genoemd van de christenen in de eindtijd, namelijk ‘die de geboden van 
God en het geloof in Jezus in acht nemen’. De ‘geboden van God’ heeft alles te maken met wat God 
zegt in Zijn Woord. ‘Het geloof in Jezus’ is o.a. luisteren, aanbidding en lofprijzing.  
Wij weten dat zij die volharden, zalig zullen worden. Dat staat vele malen in het boek Openbaring. We 
weten ook dat die volharding wat kost. Zelfs dat mensen het moeten bekopen met de dood. En 
daarom ook vers 13, want geloven in Jezus en de volharding van de geboden is mooi als het makkelijk 
is. Maar in veel landen waar dat niet kan is het vandaag de dag dramatisch en lijkt de dood het te 
winnen en moeten mensen het met de dood bekopen. Is dat het dan? Heeft het zin om te geloven? 
Het Woord zegt ook dat als het zover is, velen zullen afvallen en liever kiezen voor het beest dan te 
moeten lijden.  
 
13. ‘En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere 
sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen 
met hen.’ 
Opeens komt er een stem uit de hemel die tegen Johannes zegt: Schrijf op! Oftewel: de gelovigen 
moeten dit weten.  
‘Zalig’: gered, welgelukzalig die in de Heere sterven. Dus ja, dat sterven hoort erbij. Jezus heeft ook 
gezegd dat wie Hem volgen dit kunnen meemaken. Maar je bent zalig als je sterft voor de Here Jezus.  
En de Geest die bevestigt het. Waar bevestigt de Geest dit vaak? In ons hart.  
En de Heilige Geest is het ook Die ons geloof en kracht geeft om te volharden.  
‘opdat zij rusten van hun inspanningen’: het kost wat, maar Hij zal ons rust geven. 
‘en hun werken volgen met hen’: jouw getuigenis zal vrucht dragen in de wereld. Ja, het is niet voor 
niets geweest. Ja, het kan je je leven kosten, maar je zult bij Jezus rust vinden, ook als je sterft. 
Rusten van deze inspanning. Het heeft je wat gekost, er hebben tranen gevloeid, het heeft spanning 
gegeven, het heeft relaties gekost. Het heeft alles gekost. Maar hun werken volgen met hen. Dit is de 
belofte die de Heer geeft.  
 
 
 
 
 


