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Openbaring 14:14-20; Openbaring 15                           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 zien door deze hoofdstukken heen dat er continu de oproep is: ‘Bekeer u, kom tot Mij!’ 
Terugkeren naar God. Deze oproep geldt voor ieder mens.  
God laat duidelijk zien dat Hij de Here is en onwankelbaar op de troon zit. Hij zal zegevieren door Zijn 
Zoon de Here Jezus. Dat is de hoopvolle toon die je in Openbaring vindt. Het is een boek van troost 
en hoop. Niet een boek om mensen bang te maken of van God weg te jagen. Satan heeft niet het 
laatste woord, maar het laatste woord is aan de Zoon van God, de Heer van de Gemeente.  
Dat moet toch een bemoediging zijn, iedere keer weer. Iedere keer wordt duidelijk gemaakt dat we 
niet hoeven te twijfelen aan de overwinning en wordt die al in de hemel gevierd. Op aarde moeten 
we ons vasthouden aan Wie Overwinnaar is. Ook al zie je dat de mensheid steeds verder van God af 
staat en zich steeds harder van God afkeert in het loslaten van Zijn geboden, in het onethisch 
handelen met betrekking tot armoede, kinderen en embryo’s enz. Waar satan met een bordenwisser 
alle instellingen van God aan het wegvegen is, schrijft Johannes hier de woorden op: Zo is het en zo 
zal het geschieden. En dat moet de Gemeente opbouwen en hoop geven.  
 
VOORAFGAAND AAN DE WEDERKOMST VAN DE HERE JEZUS 
 
• Openen 7 zegels (eerste wee)        Openbaring 6-7 
- God maakt Zich klaar om te oordelen 

 
• Blazen 7 bazuinen (tweede wee)                     Openbaring 8-11 
- God kondigt Zijn oordeel aan 
 
Intermezzo (‘blik achter de schermen’)        Openbaring 12-15 
- 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 
 
• Uitgieten 7 schalen (derde wee)          Openbaring 15-16 
- God voert Zijn oordeel uit 
 
 
Openbaring 14:14-20 is een vooruitblik. Wat valt je op als je dit leest? Wat gebeurt er in dit gedeelte? 
Er wordt twee keer geoogst en het lijkt dat er twee keer hetzelfde gezegd wordt. De vraag is wat 
gebeurt hier eigenlijk? Het begint met een inleiding in vers 14. 
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De graanoogst en de wijnoogst 
14. ‘En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn 
hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel.’ 
Wie is deze Mensenzoon? Jezus. Zie hoofdstuk 1 waar we de beschrijving vinden van ‘Hetgeen gij 
gezien hebt’, de Here Jezus Zelf.  
Met een sikkel kun je graan oogsten. We lezen dat er twee soorten oogst zijn. In vers 15 wordt over 
maaien gesproken waarbij je moet denken aan graan of gras. In vers 18 wordt over druiven 
gesproken. Degene die de sikkel in Zijn hand heeft, is de Here Jezus. Dit verhaal is de verwijzing naar 
Mattheüs 24 en 25 waarin staat dat Jezus de levenden en de doden zal oordelen.  
 
De reden dat er twee keer sprake is van een sikkel, is dat het om twee verschillende groepen gaat: 
een positieve groep en een negatieve groep. Als eerste de positieve groep. Die sikkel is Christus de 
Mensenzoon. In Mattheüs 24:30,31: ‘En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen 
verschijnen (‘Zend Uw sikkel’) ; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen 
de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel (zittende op een witte wolk) komt met 
grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen 
Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het 
andere uiterste ervan’.  
In Mattheüs 25 lezen we over de schapen en de bokken. Eerst worden de gelovigen verzameld. De 
gelovigen zijn namelijk niet bestemd tot de wijnpersbak van gramschap en toorn van de Here. De 
gelovigen zijn bedoeld om bij Hem te zijn en Hij zal hen verzamelen bij Zijn komst. En ook later als 
Jezus bij de Olijfberg komt, zal Hij uiteindelijk de gelovigen tot Hem nemen.  
Mattheüs 24:30 en 31 correspondeert met de tekst in Openbaring: een witte wolk, Iemand als een 
Mensenzoon, een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. Hij komt en de volken zullen 
komen voor Zijn gericht.  
 
15a. ‘En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: 
Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen,’ 
Dit doet ook denken aan de tekst waarin de Here Jezus zegt: ‘Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar 
de velden, want zij zijn al wit om te oogsten’ (Johannes 4:35). Een positief beeld want oogst is winst, 
vrucht gedragen hebben.  
‘Zend Uw sikkel en maai’ is hier positief. Jezus komt en haalt Zijn Gemeente, Jezus komt en 
verzamelt Zijn gelovigen bij Zijn eerste en tweede komst. 
 
15b. ‘omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden.’ 
Het woordje ‘rijp’ is een wat lastig woord. In sommige vertalingen staat ‘overrijp’. Maar kijk je in het 
Grieks dan wordt hier ook de term ‘verdroogd’ gebruikt. Die term komt dicht bij de context van de 
overlevende Kerk die in de grote verdrukking zit. In ‘verdroogd’ zit ook ‘smachtend naar levend 
water’ – dat er nog wel is, want er is vrucht – in een zwaar, verdroogde tijd. Het kan met ‘verdroogd’ 
vertaald worden maar dan niet in de zin van ‘verdord’ en niks meer waard. ‘Smachtend als een hert 
naar water’ is misschien het mooiste beeld wat hier bedoeld wordt. Want de oogst smacht ernaar 
om geoogst te worden, om Thuisgehaald te worden, om gebruikt te worden voordat het te laat is en 
compleet verdord zal zijn. Maar dat is hier niet de situatie, het is verdroogd, smachtend.  
Dit is ook een beeld van de gelovigen die het in de grote verdrukking zo zwaar hebben en uitroepen: 
Here, Here, hoelang duurt het nog voor U rechtvaardig oordelen zal? Dit is de groep die trouw is 
gebleven en niet heeft losgelaten en geworteld bleef staan in het fundament van de Here Jezus. Dat 
is een waarachtige kerk, een groep mensen die staande wil blijven.  
 
16. ‘En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.’ 
Dit is het Thuiskomen van de gelovigen. Dit wordt vooraf gezegd. Het oordeel moet nog 
plaatsvinden, want pas aan het eind in hoofdstuk 19 tot 22 zien we dat dat daadwerkelijk gebeurd.  
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Waarom wordt in deze vorm het boek Openbaring geschreven? Het is iedere keer ter bemoediging. 
Als je alleen maar de ellende te horen krijgt, dan maakt het boek Openbaring je angstig en zou je 
bijna stoppen met lezen. In de hemel is geen twijfel over de afloop. Het is de Here God Die zegt: zo 
gaat het lopen. Dat deed Hij ook al toen Hij Mozes riep en zei: ‘Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp 
van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de 
Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, 
de Israëlieten, uit Egypte leiden’ (Exodus 3:9,10). ‘Daarom heb Ik gezegd: Ik zal u uit de onderdrukking 
van Egypte leiden naar het land van de Kanaänieten (…)naar het land dat overvloeit van melk en 
honing’ (Exodus 3:17b).  
Stel je voor dat jij in Egypte zat en onderdrukt werd door Farao, dan heb je het zo nodig om te weten: 
dít is jouw vooruitzicht, dít is jouw God, houd vol, volhard tot het einde! Iedere keer weer. Als je God 
gehoorzaamt, weet je dat dát jouw bestemming is. Dan is het zoals Psalm 126:6 zegt: ‘Wie het zaad 
draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn 
schoven dragen’. Je weet dat als je zaait, je gelóóft dat er opbrengst zal zijn. Maar de opbrengst zie je 
op dat moment niet.  
En dit is vandaag de dag een grote zorg binnen de kerk van Nederland en Europa. Wij willen nu en 
snel resultaat, vrucht zien, anders bestaat God niet. Ik merk steeds meer dat volharding een groot 
probleem gaat worden. Covid is een zuchtje geweest als we het vergelijken met wat er volgens het 
Woord van God nog komen gaat.  
God zegt: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten 
van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven’ (Jeremia 29:11). Kun je je 
nog verheugen in de toekomst? Kunnen we volharden en trouw blijven in het zoeken naar Gods 
aangezicht?  
 
17. ‘En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. 
18a. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur.’  
In hoofdstuk 15:5 kom ik terug op ‘En een andere engel kwam uit de tempel’. 
‘Vuur’ heeft altijd betrekking op oordeel en heeft in het boek Openbaring een negatieve lading. Het is 
oordeel, verbranden. 
 
18b. ‘En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel 
‘Scherpe sikkel’ is wat anders dan ‘Zend Uw sikkel’. Dit is interessant. Waarom? De eerste groep wil 
graag geoogst worden en daar heb je geen scherpe sikkel voor nodig. Deze groep smacht ernaar om 
bij God te zijn. De tweede groep wil niet graag geoogst worden en dan heb je een scherpe sikkel 
nodig, want het is hardnekkig en weerbarstig.  
 
18c. ‘en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp.’ 
‘Rijp’ is de volheid van de zonde van de mensheid.  
 
19. ‘En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde, en 
wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God.’ 
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De wijnpersbak. Een normaal gebruik voor de mensen van toen. Tegelijkertijd zie je ook het 
vertrappen, het met voeten treden. Deze termen zeggen ook iets over wat de mensheid gedaan 
heeft: Gods wetten zijn met voeten getreden. Het is een beeld wat we terugvinden in Jesaja 63 dat 
daarnaar verwijst.  
 

De dag van de wraak van God 
1 ‘Wie is Deze Die uit Edom komt, 

in helrode kleding uit Bozra, 
Die luisterrijk is in Zijn gewaad, 

Die voorttrekt in Zijn grote kracht? 
Ik ben het, Die spreek in gerechtigheid, 

Die machtig ben om te verlossen. 
2 Waarom is dat rood aan Uw gewaad, 

en is Uw kleding als die van iemand die de 
wijnpers treedt? 

3 Ik heb de pers alleen getreden; 
er was niemand uit de volken met Mij. 

Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, 
hen vertrapt in Mijn grimmigheid. 

Hun bloed is op Mijn kleding gespat, 
heel Mijn gewaad heb Ik besmet. 

4 Want de dag van de wraak was in Mijn hart, 
het jaar van Mijn verlosten was gekomen. 

5 Ik keek rond, maar er was niemand die hielp; 
Ik ontzette Mij, want er was niemand die 

ondersteunde. 
Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft, 

(verwijzing naar Jezus) 
en Mijn grimmigheid, die heeft Mij 

ondersteund. 
6 Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn, 

Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn 
grimmigheid, 

Gebed om genade 
7 ‘Ik zal de goedertierenheid van de HEERE in 

herinnering roepen, 
de loffelijke daden van de HEERE, 

naar alles wat de HEERE voor ons heeft 
gedaan, 

de grote goedheid voor het huis van Israël, 
die Hij hun bewezen heeft naar Zijn 

barmhartigheid 
en naar de veelheid van Zijn goedertierenheid. 

8 Want Hij zei: Zij zijn immers Mijn volk, 
kinderen die niet zullen liegen! 

Zo werd Hij hun tot een Heiland. 
9 In al hun benauwdheid 

was Hij benauwd; 
de Engel van Zijn aangezicht heeft hen verlost. 

Door Zijn liefde en door Zijn genade 
heeft Híj hen bevrijd; 

Hij hief hen op en droeg hen 
al de dagen van weleer. 

10 Zíj daarentegen zijn ongehoorzaam 
geworden 

en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd. 
Daarom is Hij voor hen veranderd in een 

vijand, 
Hij Zelf heeft tegen hen gestreden.’

Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen.’

Jesaja 63 klinkt zwaarmoedig, maar bekijk het in het licht waarover we het hebben. Dit is die wijnpers 
die al aangekondigd wordt door o.a. de profeet Jesaja. Ook in Psalm 75 gaat het over de droesem van 
de wijn, de beker van oordeel en gramschap en het sap van de druiven, waarover Jezus zegt dat Hij 
die beker van God helemaal moet leegdrinken.  
We gaan terug naar Openbaring 14. 
 
20a. ‘En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad,’  
Waarom buiten de stad? En waar doet ons dit aan denken? Golgotha oftewel Schedelplaats. Jezus 
werd buiten de stad geleid, een plek waar de misdadigers veroordeeld werden.  
Hier in Openbaring doet God hetzelfde, Hij oordeelt hier buiten de stad.  
 
20b. en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën 
ver. 
‘tomen van de paarden’: m.a.w.: enorm. Dit is de volheid van zonde en ongerechtigheid. 
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‘zestienhonderd stadiën’: 300 kilometer. Waarom 300 kilometer? Het is de lengte van Israël in 
Bijbelse proporties. Dit gaat dus over Zijn volk. Het Woord van God is uitgegaan naar Zijn volk en 
vanuit Zijn volk – door de Here Jezus – naar de wereld. Maar het is de zonde van Israël die zich 
uitstrekt over het hele land. Het bloed van het oordeel dat zich uitstrekt over het hele 
verbondsgebied, zij die niet volhard hebben.  
Dit is het voorspel. De daadwerkelijke uitvoering ervan is in Openbaring 19:15 waar staat: ‘En uit Zijn 
(Christus) mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal 
hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van 
de almachtige God’. ‘Ik heb de pers alleen getreden’ staat in Jesaja 63:3. Niemand kwam te hulp. God 
Zelf zal oordelen, geen mens zal het doen.  
 
Samenvatting:  
De tweede helft van hoofdstuk 14 is het beeld van Mattheüs 24 en 25, het laatste oordeel. Een goede 
oogst voor hen die volharden en een pijnlijke oogst voor hen die de Here hebben losgelaten. 
 

 
Openbaring 15 
 
Zeven engelen met de zeven laatste plagen 
1. ‘En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven 
laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.’ 
Dat teken is groot en wonderbaarlijk. Het betreft niet alleen de zeven engelen. Nee, het complete 
beeld is veel groter en vind je in vers 1 t/m vers 4.  
 
2. ‘En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn 
beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van 
God.’ 
Het was niet zomaar een zee, maar een glazen zee. Het gaat niet letterlijk over glas, maar iets wat 
niet meer bedreigend is. En bij die zee staan mensen, nl. de overwinnaars van het beest. Wie zijn die 
overwinnaars? Zijn dat alle gelovigen? Nee, dat zijn zij die volhard hebben. Want ‘Niet ieder die tegen 
Mij zegt: ‘Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen’ (Mattheüs 7:21). 
‘van zijn beeld’, dat zijn diegenen die niet gebogen hebben voor afgoderij en het ‘merkteken en het 
getal’ van het beest niet dragen.  
 
3. ‘En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de 
woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en 
waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! 
4. Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want 
alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.’ 
Er worden twee liederen gezongen, maar het betreft twee gelijke situaties. Het lied van Mozes vind 
je in Exodus 15. Wat is daar aan de hand? Het volk heeft volhard, heeft geluisterd naar de stem van 
de Here en is onder leiding van Mozes bevrijd door het bloed van het lam. (Er ging trouwens ook een 
deel níet met Mozes mee.) Ze gaan met Mozes mee, worden achterna gejaagd en stuiten tegen de 
Schelfzee/Rode Zee op. Die zee is opeens een blokkade geworden en het leger komt dichterbij om ze 
te pakken. En wat doet God? Hij opent het water, het volk mag erdoorheen trekken en aan de 
overkant zijn ze veilig want het leger van de farao komt om.  
De doop kennen wij als beeld van de doortocht door de Rode Zee. Allereerst worden wij bevrijd door 
het bloed van het Lam en dat maakt ons vrij van de engel des doods. Maar satan gaat rond als een 
brullende leeuw en in de doop komt satan om. De doop is een beeld van wedergeboorte. Niet door 
de doop word je zalig gemaakt, maar door geloof in Jezus Christus word je zalig gemaakt. De doop is 
een beeld van het omkomen van de zonde. Door de doop sterven wij met Christus en staan weer op. 
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Aan de ‘overkant’ sta je op uit het doopwater. Wacht ons daar een perfect leven? Nee. Wat stond 
Israël aan de overkant te wachten? Een leven lang leren te onderhouden wat de Here geboden heeft. 
Jezus zegt in het zendingsbevel: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de 
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te 
nemen’(Mattheüs 28:19). Dat is het leven van de christen. Wij worden bevrijd uit de klauwen van 
satan (lees: farao), beveiligd door de doop, ‘Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, 
noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch 
hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in 
Christus Jezus, onze Heere’ (Romeinen 8:38,39). 
Dit beeld is uit Exodus 15, als het volk aan de andere kant staat, is zij gered. Dan kun je toch alleen 
maar God loven en prijzen! En dat is ook waarom we avondmaal vieren. ‘Dank U, Here, voor wat U 
voor mij gedaan heeft!’ En de matsot (ongezuurde broden) zijn de herinneringen daaraan. En het 
bloed is het getuigenis van het Lam. En daarom dit lied, want het wordt gezongen door de 
overwinnaars. Zij die geluisterd en vertrouwd hebben dat het Woord van God bewaarheid zou 
worden. En ja, het zal spannend geweest zijn daar bij die Rode Zee en men zal gedacht hebben: zal 
dat wonder van de Heere nu echt gebeuren? En het gebeurde. Dat is de kracht van geloven. Geloven 
is namelijk vertrouwen op datgene wat je nog niet ziet, maar waarvan je in je hart zeker weet dat het 
gaat komen. En dat is het probleem van de grote afval binnen de kerk.  
Als er niet meer gesproken wordt over de terugkomst van de Here Jezus, als er niet meer gesproken 
maar gezwegen wordt over het komende heil en de hemel een sprookje wordt voor mensen, 
waarom zou je dan nog geloven en volharden? Als Jezus figuurlijk is opgestaan uit de dood, zoals 
sommige kerken prediken: ‘Hij is opgestaan in jou’, zeggen ze dan. Hoe dan?  
 
En kijk eens naar wat ze zingen bij de glazen zee. Zoals Mozes toen hij met het volk erop uitgetrokken 
was (Exodus 15) een lied gaat zingen dat ook het lied van het Lam is: ‘Groot en wonderbaarlijk zijn 
Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de 
heiligen! Wie zou U niet vrezen’.  
Je zou er maar gestaan hebben aan de andere kant van de zee, en je kijkt om en ziet het water weer 
stromen zoals het altijd gestroomd heeft.  
We blijven nog even bij het beeld van Exodus. Je kijkt terug naar wat de Here heeft gedaan, maar 
vóór je ligt niet Jeruzalem. Voor je ligt de woestijn die kilometers lang is en heet. De vraag is: hoe ga 
je hier doorheen komen? Er wonen volken die vijandig zijn en helemaal niet op jou zitten te wachten. 
En zeker niet om voor jou plaats te maken. Maar de Here God is wel klaar met die volken die 
vreselijke dingen doen, die de Moloch vereren en kinderoffers brengen. Hen staat een persoonlijk 
oordeel te wachten bij de komst van het volk van God.  
‘Wie zou U niet vrezen’ wordt niet gezongen nadat al die volken verslagen worden en Jericho gevallen 
is en koningen aan de kant geschoven zijn. Nee, dit wordt vooraf beleden. Zoals wij vooraf te zien 
krijgen: ‘Daar gaan wij naartoe!’ Dat betekent dat wij er nog niet zijn. Maar wij mogen met deze 
heiligen zingen: ‘Wie zou U niet vrezen, Heere’. Waarom? Als ik naar mijzelf kijk en omkijk in mijn 
leven, dan heb ik 10.000 redenen tot dankbaarheid. Dan zie ik om en weet dat de Here Jezus voor 
mijn zonden is gestorven en opgestaan. Hij gaf Zijn leven voor mij. Als ik omkijk en Hij mij gered heeft 
en de Kerk al 2000 jaar draagt op Zijn Woord en door Zijn Geest, dan durven wij toch naar de 
toekomst te kijken en zeggen: ‘Wie zou ik nog vrezen als Hij aan mijn zijde is’.  
‘Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken’. Wie vrezen en verheerlijken niet? Zij 
die de Here aan de kant geschoven hebben. Zij die de Naam van de Here beledigen en zeggen: ‘Ach, 
mijn leven, mijn mening en goden zijn sterker’. Dat zijn de Baäls, de Astartes en de Asherahs. En 
vandaag onze moderne goden. ‘U alleen bent heilig’, wordt hier gezongen.  
En het vooruitzicht: ‘alle volken zullen komen (Zacharia) en U aanbidden’. Niemand kan straks bij God 
komen en zeggen: ‘Ik wist het niet’. Want dat is de tijd waarin we nu leven: God wacht tot het getal 
vol is, Zijn Woord gaat rond en niemand kan zeggen dat hij er niet van wist.  
‘want Uw oordelen zijn openbaar geworden’. Zijn de oordelen van God vandaag de dag in de kerk 
openbaar? Vinden wij het niet verdraaid lastig om hierover te spreken als we denken aan onze tere 
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kinderzieltjes die bij Minecraft en andere spelen het bloed van het scherm zien afspatten, maar wij in 
de kerk niets meer durven te zeggen over deze teksten, want och, de arme, tere kinderzieltjes 
zouden anders niet meer van de Here kunnen houden? Dat wij hel, oordeel en verloren gaan 
voorzichtig uit onze theologie en Opwekkingsboekje laten verdwijnen, want we willen graag vóelen, 
op schoot zitten en ervaren?  
Het is duidelijk een klacht richting de kerk van vandaag dat we het tóch hierover moeten hebben. 
Want, wanneer komen mensen in beweging? Wanneer ze horen dat ze geen kant op kunnen dan in 
de armen van de Here Jezus. Dat er géén hemel voor hen is als ze zonder Jezus bij God willen 
komen. Dat er géén heil voor je is als je het alleen wilt doen en wilt vertrouwen op je eigen goden.  
Dat vinden we spannend. Want, o wee, wat als iemand boos wordt en als mensen een nare dienst 
hebben gehad omdat ze op hun vingers zijn getikt? We moeten het toch leuk en gezellig met elkaar 
hebben? 
‘want Uw oordelen zijn openbaar geworden’, zingt het lied. De Israëlieten aan de andere kant van de 
zee hebben het gezíen dat oordeel openbaar is. Die hebben gezíen dat Egyptenaren omkwamen in 
het rechtvaardig oordeel van de Here. 
Welk beeld schetsen wij vandaag? Een kritische vraag. 
 
5. ‘En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend.’ 
Het tweede beeld in hoofdstuk 15.  
In de hemel is de tempel Gods zolang op aarde nog niet de plek is waar de Here zal wonen. Tot die 
tijd is dus de tempel in de hemel.  
‘de tent van de getuigenis’ is een verwijzing naar de tabernakel. We kennen de voorhof, het heilige 
en het heilige der heiligen. In het heilige der heiligen staat de ark van het verbond. Er zitten een 
aantal dingen in die ark. Het voornaamste is de woorden van de Here: de tien geboden. Leefregels, 
ethisch uitgangspunt van het volk van God, jodendom en Kerk.  
 
6. ‘En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en 
blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels.’ 
‘gekleed in smetteloos en blinkend linnen’: normaal liepen daar de priesters in. Het is dus een beeld 
van het dienen van de Here. Wanneer het zoenoffer werd gebracht, kwam de priester naar buiten, 
gekleed in linnen en met een gouden gordel. Zoals de priester gaat Christus gekleed als onze 
Hogepriester, lees hoofdstuk 1. 
 
7. ‘En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van 
God, Die leeft tot in alle eeuwigheid.’ 
‘En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen’, hebben we dit niet eerder 
gezien? Zie hoofdstuk 5:8: ‘En toen Het (Lam) de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 
vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol 
reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen’. Hier zien we dus diezelfde zeven gouden schalen, 
want de gebeden van de heiligen is het gebed dat naar de hemel ging ‘Tot hoelang, heilige en 
waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op aarde wonen?’ (Openbaring 
6:10) Nu worden de schalen omgedraaid en komen vanuit de hemel naar de aarde. Hoe noemen we 
dat? Een beantwoord gebed. Hier wordt het gebed van de heiligen vervuld. Ze waren niet gevuld met 
de gebeden van de heiligen, maar met het antwoord van God: ‘de toorn van God, Die leeft tot in alle 
eeuwigheid’.  
 
8a. ‘En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht.’ 
Weer een beeld uit het Oude Testament als de Heilige Geest de tabernakel vervult: ‘Toen overdekte 
de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, zodat 
Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid 
van de HEERE de tabernakel vervulde’ (Exodus 40:34,35). De heerlijkheid van God vervulde het Huis.  
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8b.’ En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een 
einde gekomen waren.’ 
Dit is een verwijzing naar Jesaja 63, over die wijnpersbak waar de Here zegt dat Hij het alleen zal 
doen. Niemand die Hem zal assisteren. Niemand kan zeggen dat hij er een aandeel aan heeft gehad 
dan de Here Zelf.  
Zij die de schalen gevuld hebben met hun gebeden, zijn dankbaar dat hun gebed verhoord wordt 
omdat er recht wordt gedaan. Al die tijd dat zij hebben gezwegen, al die tijd dat zij niet hebben 
teruggeslagen, al die tijd dat zij volhard hebben in gebed, aanbidding, het niet buigen en dragen 
van het getal, wordt hier beantwoord. En de Heer zegt: ‘Dank dat je volhard hebt. Hier is Mijn 
antwoord’. Waar jíj niet de ander een klap in het gezicht hebt gegeven, waar jíj niet je mond hebt 
geopend, gelijk  de Here Jezus zweeg ‘als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn 
mond niet open’ (Jesaja 53:7), zo ook Zijn heiligen want God zal rechtvaardig oordelen. Dit is een 
troost en bemoediging voor de heiligen. Waarom? Dit beeld wordt aan jou en mij gegeven opdat wij 
volharden zouden. Opdat wij híer te horen krijgen: ‘Ga niet zelf het oordeel uitvoeren, maar wacht 
op de Here’. Dit krijgen we mee voordat wij straks bang worden voor wat in hoofdstuk 16 en 17 gaat 
komen. Zoals Psalm 130 zegt: ‘Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE (…) Mijn ziel wacht op de Heere 
(…) Laat Israël hopen op de HEERE’. Dat is de toon van de volharding van de Kerk vandaag: wacht op 
de Here, hoop op de Here.  
 
Ik hoop zo dat we waarachtig zullen zijn in geloof en dat we volharden zullen. Als ik om me heen kijk 
dan denk ik: ‘Here, hoelang nog? Hoelang nog dat er zoveel kinderen geaborteerd worden en er 
zoveel onrecht is en waar leiders van deze wereld ons zo dramatisch leiden. De Here ziet het allemaal 
wel, maar Híj zal oordelen. En wij? Wij vertrouwen, wij dragen de smaad gelijk de Here Jezus de 
smaad gedragen heeft. En dat is niet leuk en niet makkelijk.  
Maar wij zingen het lied met het volk Israël: ‘Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, 
almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!’ 
 
‘Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken?’ (vs. 4). 
Als ik omkijk naar Zijn trouw in mijn leven en besef wat Jezus voor mij gedaan heeft, wie zou ik dan 
vrezen? Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Amen. 


