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Openbaring 19         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 
 
 
In de vorige twee hoofdstukken werd de val van Babylon beschreven. Nu gaan we kijken naar de 
reactie vanuit de hemel op de val van Babylon.  
Het gaat echter niet alleen om Babel. Er is ook nog het beest, de antichrist, de valse profeet, de 

duivel, het dodenrijk en de dood zelf. Allemaal benamingen van satan. Álles zal uitgeschakeld 
worden.  
 
Hoofdstuk 19 kent drie indelingen: 
- De eerste reactie (vers 1-5) 
- De bruiloft van het Lam (vers 6-10) 
- De wederkomst van Christus (vers 11-21) 
 
Lied van overwinning 
1. ‘En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de 
zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God.’ 
Dit is de eerste reactie op de val van Babylon.  
We zien dat de eeuwigdurende eer, de heerlijkheid, lof en aanbidding toekomt aan God en niet aan 
een mens. En dat wordt altijd al beaamd door een grote menigte in de hemel. Denk hierbij aan een 
engelenkoor, de heiligen voor de troon of zij die bij het altaar zijn.  
Het woord ‘zaligheid’ (heil) komt van het Griekse woord soteriou. 
Deze tekst maakt opnieuw duidelijk wie Overwinnaar is. Wat dat betreft is er in de hemel niets 
veranderd, maar verklaart het de heerlijkheid van God. Op aarde is echter de mensheid die in een 
leugen is gaan geloven en heeft aangenomen dat God niet bestaat. Een mensheid die zich heeft laten 
verleiden door de hoer van Babel door te denken dat de mens de lof, eer en dankzegging moet 
krijgen. Denk aan Romeinen 1: het schepsel heeft de plaats ingenomen van zijn Schepper Die 
geprezen dient te worden tot in eeuwigheid.  
De onderbouwing van deze eerste reactie lezen we in vers 2 en is en herhaling van hoofdstuk 17 en 
18. 
 
2. ‘Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die 
de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten 
aan haar gewroken heeft.’ 
Hier lezen we het antwoord op Openbaring 6:10, de roep van de heiligen: ‘Tot hoelang, heilige en 
waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op aarde wonen?’  
Als het ware applaudisseert hier de hemel en zegt: ‘Halleluja, Hij heeft het gedaan. Ons gebed is 
verhoord!’ Maar welke tijdsperiode zit hier tussen? Dát is de les van de volharding. In Openbaring 
6:10 wordt die roep geclaimd, maar we zijn inmiddels dertien hoofdstukken verder. En als we in de 
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heilsgeschiedenis kijken, klonk die roep al bij Stefanus en al die mensen die verdrukt werden onder 
de Romeinen. Dus heel de kerkgeschiedenis door. En denk aan het Joodse volk dat roept om recht en 
gerechtigheid omwille van het feit dat ze Gods volk zijn. Al duizenden jaren volharding, maar God zal 
antwoorden.  
Over volharding spreekt niet alleen het boek Openbaring, maar spreken ook de profeten Jesaja, 
Ezechiël, Jeremia, Hosea, Joël en niet te vergeten Zacharia. Allen zeggen: ‘Wacht op de Here, Hij 
komt, Hij zal rechtvaardig oordelen’. En de opdracht aan de mens is standvastig te blijven en zich 
niet te laten verleiden. Ga niet mee met groepen die roepen: ‘Hij komt niet meer’, of: ‘We moeten 
zelf het nieuwe Jeruzalem maar bouwen’. Nee, God is waarachtig, Hij kwam in Zijn Zoon Jezus en 
komt ook weer terug. Door de kwetsbaarheid van een Kind, heeft Hij Zijn heerlijkheid laten zien.  
Wát als Hij komt op het paard, dragende de kroon met diademen, met het Woord in Zijn 
rechterhand? Als een kwetsbaar Kind al Gods heerlijkheid heeft laten zien, wát als Hij komt in volle 
majesteit bij Zijn wederkomst, dat moet grandioos zijn! En wat een feest voor de heiligen en wat een 
toekomst voor de kerk. De hemel weet het al, nu wij nog, nu de kerk nog, de bruid die standvastig 
moet blijven en die te horen krijgt: ‘De maaltijd staat al klaar! De tafel is in de hemel al gedekt. 
Komen jullie ook? Zijn jullie daar ook?’ De Here zegt: ‘Wat Mij betreft wél. Ik hou van jullie, Mijn 
gemeente’. En daar draait hoofdstuk 19 naartoe.  
 
‘Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig’. Hierin zit een moeilijk vraagstuk, ook voor 
sommige christenen die zich afvragen: ‘Kan God dat zomaar doen? De boze God? Laat Hij hier 
zomaar mensen omkomen? Willen we nog iets te maken hebben met zo’n God?’ Ja, zeg ik dan, 
absoluut. Want het is onze hóóp. Ik wil juist met zo’n God te maken hebben, want deze God zegt: 
‘Mij komt de wrake toe, Mij komt toe het recht. Jullie moeten volharden en hoeven het zwaard niet 
te nemen. Je hoeft Mijn hemel niet voor te bereiden want Ik zal het voor jullie doen’. 
 
Zelfs de paarden in Jezus’ gevolg (vers 14), zijn wit. Zelfs Zijn engelen zullen het oordeel niet uitvoeren 
maar Christus Zelf zal dat doen. Ook de gemeente heeft niet de taak het zwaard te nemen. Zíjn mantel 
is gedrenkt met het bloed van Zijn toorn, gramschap, wijnpersbak. Een lijdende gemeente is een teken 
dat het erbij hoort en God erbij is.  
Paulus bevestigt dit. Kijk met me mee naar 2 Thessalonicenzen 1:3-10: ‘Wij moeten God altijd voor u 
danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van 
ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God 
vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt: een 
teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u 
ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, en 
aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus 
vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over 
hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoor-
zaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere 
(dat is hel) en van de heerlijkheid van Zijn macht, wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag 
verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond 
ons getuigenis geloof)’. Hier staat het, het is dezelfde route als Openbaring 19. In ons zal Hij geloof 
vinden en de aanbidding en heerlijkheid.  
 
3. ‘En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. 
4. En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de 
troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!’ 
God is goed als Hij oordeelt. Hij is goed, heilig en rechtvaardig. Dat bevestigt de grote menigte, de 
vierentwintig ouderlingen en de vier dieren door te zeggen: ‘Amen’, wat betekent: wij zijn het ermee 
eens, het is zo. 
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5. ‘En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem 
vrezen, kleinen en groten!’ 
Dit is de reactie: God heeft rechtvaardig en waarachtig gehandeld. In Hem is geen spoor van 
duisternis. Hij is hier niet Zijn geduld verloren maar geeft antwoord op het gebed van de heiligen, die 
vertwijfelde menigte die zich afvroeg: ‘Bestaat U nog, doet U nog wel iets?’ Ja, Hij doet iets. 
 
De belofte wordt verder verdiept. Hij heeft het antwoord aan de heiligen gegeven en het oordeel 
over Babel bevestigd, maar de belofte voor die hoopvolle toekomst, die gevulde tafel, krijgt nu vorm 
voor de heiligen in het tweede blok vers 6-10. 
 
De bruiloft van het Lam 
6. ‘En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en 
een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning ge-
worden. 
We zien hier een opmaat: drie soorten geluid.  
1. een geluid van een grote menigte  
2. als het gedruis van vele wateren 
3. een geluid als van zware donderslagen 
Deze termen hebben we eerder in het boek Openbaring gezien. Het gaat hier om God Zelf. Er staat 
vaak: ‘Er kwam een engel’, maar bovenstaande termen willen zeggen dat hier de Vader aan het 
woord is. Diezelfde God en Vader die Zich openbaarde bij de Sinaï en Zich uiteindelijk laat zien in al 
Zijn grootheid. En dat is niet vreemd, want waarom is hier opeens de Vader aan het woord? We 
hebben te maken met een bruiloft. De komst van de Heer zal zijn als een Joodse bruiloft. Degene 
die daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft bij een bruiloft is de vader van de bruidegom. Hij is 
degene die alles organiseert voor zijn zoon en voor de bruid van zijn zoon. De vader verkiest 
namelijk de bruid en zegt zijn zoon: ‘Dat wordt jouw liefde. Dit is jouw bestemming. Jij gaat op weg 
en koopt de bruid’. Dat ging in die tijd met een bruidsschat.  
 
Wij zijn gekocht door Zijn bloed. De Bruidegom heeft Zijn leven gegeven. Niet met geld maar door 
Zijn leven te geven aan het kruis. Want alzo lief heeft God de bruid gehad, dat Hij Zijn Zoon zond om 
ons eeuwig leven te geven. Hij heeft ons uitgekozen. Wie is ‘ons’? Niet alleen de kerk, maar allereerst 
Israël. Israël gaat voorop. Daarbij toegevoegd en geënt wordt ook de gemeente, de gelovigen. Want 
zoals Paulus zegt is er één groep gelovigen, dus één gemeente. Het is niet eerst de kerk en dan de 
Jood, maar eerst de Jood, dan de Griek. Vergeet dat nooit. 
 
In de Joodse bruiloft is het niet zo dat daarmee ook het huwelijk is voltrokken. Nee, de bruid is 
gekocht en de zoon krijgt de opdracht om een huis klaar te maken. Jezus zegt ook: ‘In het huis van 
Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een 
plaats voor u gereed te maken’ (Johannes 14:2). 
Wanneer is dat huis klaar? Wanneer de vader controleert en aangeeft dat dit huis waardig genoeg 
is voor zijn zoon en de bruid. Daarom zegt Jezus ook: ‘Maar die dag en dat uur is aan niemand 
bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader’ (Mattheüs 24:36).  
Als de vader zegt: ‘Als alle dingen gereed zijn, de gasten uitgenodigd, het getal van de volheid is daar, 
dan zal ik het signaal aangeven. Op mijn tijd zal mijn zoon weer uitgezonden worden’. Dat is de 
wederkomst om uiteindelijk de bruid op te halen.  
Ondertussen wordt thuis de maaltijd klaargemaakt. Want zodra de bruid naar huis komt, zorgt de 
vader ervoor dat de tafel gereed is, ook voor alle genodigden (lees Mattheüs 22).  
De verloving heeft plaatsgevonden. Voordat de zoon de bruid ophaalt, is daar een tijdsperiode 
waarin hij het huis voorbereidt en wacht de bruid bij haar familie. Haar opdracht is rein en maagd te 
blijven en zich niet te storten in allerlei affaires. Zij weet niet precies wanneer de bruidegom komt, 
maar moet zó bereid zijn als zou hij die dag kunnen komen. Dus een stralend en wachtende bruid. 
Dat geldt voor Israël, dat geldt ook voor de gemeente van vandaag.  
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7. ‘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.’ 
Dit klinkt vanuit de hemel.  
 
8. ‘En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen 
zijn de gerechtigheden van de heiligen.’ 
Dit is een contrast met de hoer van Babel, lees hoofdstuk 17:14: ‘En de vrouw was bekleed met 
purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden 
drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij’. Dát is Babel. 
Scharlaken is een teken van zonde en ongerechtigheid.  
‘En het ís haar gegeven’. Let op het woordgebruik. Hier krijgt niet de bruid een compliment omdat ze 
het zo goed gedaan heeft, nee, het is haar gegéven. Door wie? Door God Zelf.   
Wij worden gezegend door wat aan ons gegéven wordt. Lees Efeze 1 over de geestelijke zegeningen 
die we ontvangen en waaróm we die krijgen, lees je in Efeze 2. 
Hij gééft het ons rein te blijven en verwachtingsvol. Het smetteloos en blinkend fijn linnen wordt je 
gegéven. Wij hebben dat niet verdiend, maar krijgen het uit liefde omdat God onze Vader is en Jezus 
onze Here. Het is aanvaarden en léven uit die gerechtigheid, anders zou het loon naar werken zijn. 
Wij leven uit genade. God heeft ons toegerust om te wandelen in wegen die Híj bereid heeft.  
 
9. ‘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.’ 
In dit hoofdstuk komt tweemaal een avondmaal voor: het avondmaal van de bruiloft van het Lam en 
het avondmaal van de grote God die niet plezierig verloopt, want dan is er het oordeel . 
Niet alleen in de Bergrede, maar ook in het boek Openbaring staan zeven zaligsprekingen. Ik heb ze 
op een rijtje gezet: 
 

Zaligsprekingen Openbaring 
 
1.  1:3 ‘Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen 
  wat daarin geschreven staat’. 
2.  14:13 ‘Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan’. 
3.  16:15 ‘Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen  
 en men zijn schaamte niet zal zien’. 
4.  19:9 ‘Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam’. 
5.  20:6 ‘Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood 
  geen macht’. 
6.  22:7 ‘Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt’. 
7.  22:14 ‘Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens,  
 en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan’. 
 
Dit zijn de waarachtige woorden van God. Hier klinkt de volharding door voor de gemeente en de 
volharding voor het Joodse volk.  
 
10. ‘En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat 
niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus 
hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.’ 
Johannes valt voor de voeten van de engel om hem te aanbidden omdat hij doorheeft dat het de 
grote God is Die spreekt. Maar de engel waarschuwt hem níet te buigen voor engelen.  
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‘Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie’: Jezus heeft van Hemzelf getuigd in 
mensen. Profetie is tot verheerlijking van God.  
 
Het Woord van God getuigen én getuigen van Jezus. Het Woord van God en Jezus is één. Ware 
profetie is altijd een duiding van het Woord van God en is Jezus verheerlijkend. Dat is ook het doel 
van het boek Openbaring. Als we de zaligsprekingen lezen dan zien we dat alles draait om ‘wees 
getrouw tot het einde, volhard en houd je oog op Jezus’. Dat is ook het doel van profetie, het is tot 
opbouw van de gemeente, tot opbouw van de gelovigen. Het is nooit tot afbraak en nooit tot eer van 
gelovigen, een kerk of leider of wie dan ook. 
‘Het getuigenis van Jezus’ dát is de geest van de profetie.  
 
We komen bij het laatste blok. En ik kan niet anders zeggen dan dat dit de wederkomst van Christus 
is waarover ook te lezen is in Mattheüs 24. 
 
Overwinning van Christus op de valse profeet 
11a. ‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en 
waarachtig genoemd.’  
De héle hemel gaat open en Híj verschijnt. Dit is: ieder oog zal Hem zien, niets zal Hem ontwijken. 
Een wit paard, een witte ruiter, waarvan we in hoofdstuk 6 al hebben geconcludeerd dat Zíjn gevolg 
niet dood en ellende, zwarte en rode paarden is. Nee, Zijn gevolg is witte paarden (vers 14). Hij trekt 
niet de dood voort maar strijdt tegen de dood. Hij is hier de ware Koning Die komt.  
Dit paard wordt  in drie termen beschreven (vers 11-16).  
 
Er zijn drie namen die aan Christus worden gegeven.  
1. ‘Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd’ (vers 11). 
2. ‘Zijn Naam luidt: Het Woord van God’ (vers 13). 
3. ‘Koning der koningen en Heere der heren’ (vers 16). 
Ja, dat zal Zijn Naam zijn en dat is wat de profeten al gezegd hebben.  
 
11b. ‘En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.’ 
Dat is hier Zijn taak. Hier verschijnen niet de engelen, schalen, bazuinen, dat was allemaal het 
voorwerk. Maar nu is het moment aangebroken dat Hijzelf komt om te oordelen de levenden en de 
doden. En Hij komt in gerechtigheid. Oorlog voeren in gerechtigheid wordt gedaan met het Woord 
van God, dat is het tweesnijdend zwaard.  
 
12a. ‘En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen.’  
Dit staat in contrast met het beest die ook allerlei kronen en diademen wilde opzetten.  
 
12b. ‘Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.’ 
Dit is een typisch Joodse uitspraak. Men vernoemt kinderen vaak naar een religieuze term. 
Bijvoorbeeld de naam Daniël wat betekent ‘mijn rechter is God’. Een naam met een term die 
kenmerkend is waarvan je hoopt dat je kind gaat doen. Al deze Joodse namen hebben een betekenis 
en die gaf men door in de hoop dat je kind de wegen van de Heer bewandelt.  
Hier wordt een naam genoemd die wij niet kennen.  
 
13. ‘En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.’ 
Dit verwijst naar de wijnpersbak in Openbaring 14 waar Hij de wijnpersbak treedt en het bloed hoog 
stond.  
‘Het Woord van God’ is het tweesnijdend zwaard waarmee geoordeeld zal worden. Niet op basis van 
gevoel en emotie, maar op basis van de Thora. Ieder mens zal geoordeeld worden onder de wet van 
de Here, tenzij je bent vrijgekocht van de wet en belijdt met Jezus: ‘‘Het is volbracht!’ (Johannes 
19:30), Hij heeft mijn zonden gedragen’.  
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14. ‘En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. 
15. En uit Zijn 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.’ 
Je ziet hier de herhaling van hoofdstuk 14 en 16.  
 
16. ‘Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere 
der heren.’ 
De derde naam. 
 
Dit waren de beschrijvingen.  
Hierna volgt het oordeel, beschreven in fragmenten. Groepje voor groepje wordt hier uitgeschakeld: 
Babel, de koningen, zij die zich verzamelen rondom de eindstrijd. Maar ook het beest, de valse 
profeet. Later in hoofdstuk 20 ook de duivel, dan ook de dood, dan ook het dodenrijk en uiteindelijk 
ook alle goddelozen. Het gaat dus in fases.  
 
17. ‘En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan 
de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, 
18. om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en 
vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en 
groten.’ 
Dit staat in contrast met het bruiloftsmaal.  
Het beeld in vers 17 en 18 vind je terug in Ezechiël 39 vanaf vers 17: ‘En u, mensenkind, zo zegt de 
Heere HEERE: Zeg tegen alle soorten vogels en tegen alle dieren van het veld: Verzamel u en kom, 
kom van rondom bijeen, bij Mijn offer, dat Ik breng, een groot offer voor u op de bergen van Israël, en 
eet vlees en drink bloed. U zult vlees van helden eten en het bloed van de vorsten van het land 
drinken: van rammen, lammeren, bokken, jonge stieren, allemaal gemest vee van Basan. U zult vet 
eten tot verzadiging toe en bloed drinken tot dronkenschap toe, van Mijn offer dat Ik voor u gebracht 
heb. U zult verzadigd worden aan Mijn tafel met paarden en ruiters, helden en alle strijdbare 
mannen, spreekt de Heere HEERE. Ik zal Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken laten blijken. Alle 
heidenvolken zullen Mijn oordeel zien dat Ik geveld heb, en Mijn hand, die Ik op hen gelegd heb. Dan 
zullen zij die van het huis van Israël zijn, weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, vanaf die dag en 
daarna’.   
 
19. ‘En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te 
voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger’. 
Dit is wat in hoofdstuk 16:16 Armageddon wordt genoemd, de eindstrijd. Alle legers hebben zich 
verzameld in Israël en voeren oorlog tegen Israël die de antichrist inmiddels herkend heeft.  
 
20a. ‘En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de 
tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen 
hadden en die zijn beeld aanbeden hadden.’  
Door wie het beest werd gegrepen is niet bekend. Alleen het beest en de valse profeet worden 
genoemd, hun taak zit erop. God gaf hun ruimte om te verleiden, maar er hoeft niet meer verleid te 
worden want Jezus is gekomen om te oordelen.  
 
20b. ‘Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.’ 
In het Grieks is dit niet een eenmalig iets. Je moet het eigenlijk zo lezen: levend in een altijd 
brandende setting. Jezus noemt dat in Zijn oordeel: tandenknarsend (wroeging, ‘had ik maar’) in een 
eeuwigdurende, voortdurende setting. Dit is dus niet dood is dood.  
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Dit is de eerste keer dat de hel naar voren komt, maar die zal pas echt geopend worden als Hij zal 
oordelen. 
 
21. ‘En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het 
zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.’ 
Hierover doorredenerend gaan zij dus naar het dodenrijk en horen bij de groep goddelozen die hun 
heil verspeeld hebben, zie hoofdstuk 20:14-15: ‘En de dood en het rijk van de dood werden in de poel 
van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek 
des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen’. De poel van de vuur is de hel en wat anders dan 
het dodenrijk.  
De koningen gaan naar het dodenrijk, gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, 
namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. Dus weer met het Woord van God op basis van wat ze 
hadden kunnen weten, op basis van ongehoorzaamheid aan het Woord van God. 
Dit correspondeert met Mattheüs 25 en o.a. Ezechiël 36-39. Het is mooi te zien dat de Bijbel niet 
zomaar een verzameling boekjes is. Nee, God geeft een woord van herkenning. Wij  zijn niet zo heel 
thuis in al die profetieën van het Oude Testament, maar de jood die dit hoort zal zeggen: ‘Ja, deze 
profetieën herken ik’.  
De koningen zijn nu weg. Satan wordt hier nog niet genoemd, daarover lezen we in het volgende 
hoofdstuk. 
 
In het volgende hoofdstuk komt ook het Messiaans vrederijk of duizendjarig vrederijk aan de orde, 
een bijzondere periode waarin satan gebonden is. Na die duizend jaar wordt hij ook weer een korte 
tijd vrijgelaten, dé ultieme genade van God waarvan je denkt: hoe is het mogelijk dat hij nog even de 
vrijheid krijgt en wordt losgelaten.  
 


