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Openbaring 6         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 kijken even naar het overzicht. 
 
‘Hetgeen gij gezien hebt’ 
In hoofdstuk 1 hebben wij de presentatie van Here Jezus gezien. Ook is dat het getuigenis van de 
gemeente: ‘Wij hebben Jezus gezien in ons leven’. En ik hoop dat u daar allemaal ‘Amen’ op kunt 
zeggen.  
 
‘Hetgeen is op aarde’ 
Wij hebben de ‘zeven gemeenten’ behandeld. Verschillende brieven met verschillende situaties van 
hoe de gemeente, de kerk, op aarde kan zijn. Daartegenover staat: 
 
‘Hetgeen is in de hemel’ 
In hoofdstuk 4 en 5 lezen we de geweldige beschrijving van de hemel waar de Heer op de troon zit en 
waar het Lam de boekrol met de zeven zegels heeft gekregen.  
 
‘Hetgeen geschieden zal’  
Dit is de inhoud van de boekrol met de zeven zegels. En die zeven zegels gaan nu geopend worden. 
 
 
Hoofdstuk 6 is een hoofdstuk met veel symboliek: paarden, kleuren, maten, bergen en eilanden die 
van hun plaats gerukt worden. Je zou kunnen zeggen dat dit voer is voor een science fiction film. Het 
lijkt een heel moeilijk hoofdstuk maar is het niet.  
In hoofdstuk 4 en 5 hebben wij gelezen dat het Lam op de troon hééft overwonnen. Alle woorden 
van eer en waardigheid hebben geklonken. Kunnen wij iets afdoen aan de boodschap van hoofdstuk 
5? Nee. Dat tafereel vindt plaats in de hemel en het is overduidelijk wie de Overwinnaar is. 
 
Opening van de eerste zes zegels 
1. En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een 
stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! 
Bij het ontvouwen van de geschiedenis klinkt een stem die met een donderslag zegt: ‘Kom en zie!’ 
Oftewel: Kom kijken wat hierna gebeuren moet. ‘Wat hierna gebeuren moet’ slaat op ‘Hetgeen is’. 
‘Hetgeen is’ is dat Jezus gegeven is alle macht, kracht en aanbidding die denkbaar is in de hemel en in 
de gemeente. 
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Er is er één die daar natuurlijk niks van wil weten. Er is één iemand die nu de strijd gaat aanbinden. 
Vanaf hoofdstuk 6 lezen we over de consequenties van het kruis en de opstanding van de Here Jezus. 
Jezus Zelf zei het al bij Zijn opstanding: ‘Na Mij zal komen. Het kwaad zal u verslinden. De duivel zal 
rondgaan als een briesende leeuw om alles kapot te maken’.  
De manier waarop, gaan we vanaf nu zien. Satan laat zich zien als de grote imitator, iemand die de 
aarde gaat verleiden. Dat is de periode waarin wij vandaag de dag zitten. Ik ga u aan de hand van 
de woorden van de Here Jezus Zelf laten zien dat het chronologisch samenloopt met Mattheüs 24, 
wat een bewijs is dat Johannes dit niet allemaal maar verzint of dat hij een enge droom heeft gehad.  
Satan is een vals licht is, een valse profeet die zich wil voordoen als de Christus. Jezus heeft gezegd: 
‘Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen 
misleiden’ (Matth. 24:5).  
En dan verschijnt er in vers 2 een wit paard. 
 
2a. ‘En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven’  
De makers van de Statenvertaling gingen er indertijd vanuit dat hiermee Jezus werd bedoeld, daarom 
gebruikten ze hoofdletters in de woorden Hij, Die en Hem. Maar in de grondtekst staat het er niet. 
Het gaat dus niet om Christus, want er staat in Openbaring 19: 
 
Vers 11: ‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en 
waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid’.  
Hier is het overduidelijk de Here Jezus.  
 
Vers 12: ‘En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen’.  
Diadeem: dit is een overwinningskroon. Hier zie je al een verschil staan met hoofdstuk 6. Zie je daar 
het woord diadeem? Nee, daar staat kroon, het Griekse woord stefanos. Een stefanos is een 
lauwerkrans die door Romeinse keizers werd gedragen.  
 
Vers 15: ‘En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan’.  
Heeft Christus in hoofdstuk 19 een boog bij Zich? Strijd Hij met een boog om kapot te maken? Nee, in 
hoofdstuk 2 staat: het tweesnijdend zwaard van het Woord van God. En dat is wat je in ook 
hoofdstuk 19 leest.  
 
2b. ‘en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.’ 
Waarom zou Hij nog moeten overwinnen als alle macht, alle heerlijkheid, alle aanbidding aan Hem 
gegeven zijn, zou Hij dan hier opnieuw de overwinning moeten gaan halen? Nee, wij hebben hier te 
maken met iemand die zich voordoet als Christus. Jezus heeft ons hiervoor gewaarschuwd. 
 
Wat brengt het tweesnijdend zwaard van de gerechtigheid van Christus voort? Brengt dat dood en 
verderf? Is de Here Jezus de brenger van alle ellende in deze wereld? Stort Hij mensen in armoede en 
ellende? Nee, juist niet. Wat brengt satan voort? Het dodenrijk, dood en ellende voor diegenen die 
hem volgen. Het dodenrijk volgt niet de Opgestane Heer, het is in afwachting van het oordeel.  
Ik wilde u met dit alles laten zien dat de woorden Hij, Die en Hem niet op Jezus slaan. Juist omdat we 
Here Jezus duidelijk in hoofdstuk 1 en 19 zien strijden met ‘uit Zijn mond een tweesnijdend scherp 
zwaard’, het Woord van God wat licht en duister laat zien.  
De gemeente hoeft niet te twijfelen over wie de overwinnaar is. In hoofdstuk 5 is het heel duidelijk 
wie de Overwinnaar is.  
 
Dus, in de eindtijd, als de rol wordt geopend, zullen wij te maken hebben met valse christussen. Zij 
die zich zullen voordoen als de Here Jezus, maar het niet zijn. Dat zien we terug in Mattheüs 24 
waarin we ontdekken dat hij een nep-messias is. Straks kom ik hierop terug. 
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3. ‘En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie! 
4a. En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de 
vrede van de aarde weg te nemen,’  
Dus die zogenaamde ruiter op het witte paard heeft nep-vrede gebracht, een vrede die makkelijk 
weg te nemen is. De vrede die Christus ons brengt, zegt: ‘Niets kan mij scheiden van de liefde van 
Christus’ (Rom. 8:38,39). Hoe zou dan de tweede ruiter de vrede van de Here Jezus weg kunnen 
nemen? Weer een argument dat dat niet kan. Satan brengt geen vrede maar verdeeldheid, chaos en 
ellende. Het is voor satan niet zo moeilijk vrede weg te halen want het is nep-vrede. 
 
4b. ‘en te maken dat men elkaar zou afslachten.’ 
Wat is het gevolg als de vrede wordt weggenomen? Dat men elkaar zal afslachten: volk zal tegen volk 
opstaan. Zie Mattheüs 24. 
 
4c. ‘En hem werd een groot zwaard gegeven.’ 
Geen ‘tweesnijdend zwaard’, maar ‘een groot zwaard’. Je ziet dat de nep-vrede van de eerste ruiter 
zomaar wordt weggenomen door het tweede paard.  
 
Als de vrede wordt weggenomen - wat we vandaag al in ernstige vormen zien -, als mensen niet meer 
in vrede met elkaar kunnen leven, volk tegen volk opstaat, wat is dan de consequentie? Oorlog, 
anarchie, chaos, mensen gaan hamsteren. Wat is het gevolg van hamsteren en olie die afgesloten 
wordt? Prijsstijgingen.  
 
5. ‘En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik 
zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand.’ 
Een weegschaal, iets om af te wegen. Het leven moet afgewogen worden. In vredestijd deel je met 
elkaar, dat is ook de positie van de gemeente. Als je niet meer kunt delen, ga je hamsteren, sparen, 
want je weet nooit wat er kan gaan gebeuren. We hebben het hamsteren met de uitbraak van Covid 
gezien. En dat is een hele normale reactie van mensen. Bij onzekerheid gaan we hamsteren want je 
weet nooit wat er gaat komen.  
 
6. ‘En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en 
drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe.’ 
Die penning was vaak een dagloon. Hier is het één maat tarwe voor een penning. Dus niet voor álle 
voorzieningen. Waar je vroeger er allerlei dingen voor kon kopen, kon je nu alleen maar tarwe kopen 
om een brood te bakken. Prijsstijging. De gerst was voor het paard. Drie maten gerst voor een 
penning. Ook de prijs voor diervoeding was omhoog gegaan. In die tijd waren de paarden de 
werktuigen op het land. 
Dan komt er iets interessants: En breng de olie en de wijn geen schade toe. Wie zouden dit roepen? 
De rijken. Zij die voor hun eigen kringetje goed zorgen. Wijn en olie zijn de luxe producten. 
Sommigen vatten het op als medicamenten. Wijn is bacterie zuiverend en met olie werden wonden 
verzorgd. Er zou dus ook sprake kunnen zijn van een tekort aan medicijnen.  
Als prijsstijgingen en hamsteren aan de orde is, en je niet genoeg geld hebt om eten voor je kinderen 
te kopen, wat gaan mensen dan doen? Stelen, plunderen, roven, groep tegen groep. Het kan zelfs zo 
ernstig zijn dat als er geen eten meer is, je sterft. Sterfte, dood.  
 
7. ‘En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom 
en zie! 
8a. En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood 
volgde hem.’ 
Hij had dus in zijn kielzog het dodenrijk (Hebr. sjeool, Gr. hades), de verblijfplaats van de zielen vóór 
het oordeel van Christus. Er zijn dus twee kanten: de goede kant is de hemel waar je als gelovige 
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heengaat na je dood en de verkeerde kant is voor hen die Christus niet kennen. Denk aan het verhaal 
van Lazarus.  
In sommige vertalingen staat hier het woord hel, maar dat is het niet. De hel wordt pas geopend na 
het oordeel. Dat is de veroordelingsplaats. In Openbaring lezen we dat Hij er eerst de valse drie-
eenheid in doet en daarna het dodenrijk.  
Hier in de tekst gaat het over het dodenrijk, die, laat ik het even zo zeggen ‘om zich heen grijpt’. 
 
8b. ‘En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met 
honger, met de dood’  
Geen tweesnijdend zwaard, want het Woord van God doodt op zich geen mensen, maar maakt 
dingen duidelijk. Onze keuze wel of niet voor Jezus kiezen, maakt ons zalig of dodelijk. Dat bepaalt of 
mensen wel of niet in de hemel komen.  
Honger met de dood als gevolg. Honger is de consequentie van een tekort hebben aan eten. Een 
tekort aan eten hebben heeft als consequentie dat mensen geen vrede meer met elkaar hebben en 
niet meer delen. Je ziet in het verhaal van de vier paarden een opbouw, een consequentie als 
mensen de Here Jezus loslaten en het beest gaan volgen, en ze later ook de identiteit van het beest 
krijgen: de antichrist, de slang, de satan, termen als drie-eenheid, valse profeet, beest uit de zee enz.  
 
8c. ‘en door de wilde dieren van de aarde.’ 
Mensen vluchten naar gebieden waar ze normaal niet komen en zoeken naar eten. Denk aan de 
Tweede Wereldoorlog waar mensen uit Rotterdam het platteland opgingen om op zoek te gaan naar 
eten. Dát effect. Het is een verschrikkelijk iets.  
Hier eindigt het verhaal over de vier paarden. 
 
We leven in een uiterst spannende tijd waarin we de patronen in hoofdstuk 6 zien gebeuren: de 
gevolgen van energieprijzen, crisissen, volk dat tegen volk opstaat waardoor hele bevolkingsgroepen 
de dupe zijn.  
Heeft het als consequentie dat je gaat stelen? Als de hele maatschappij dat gaat doen, wordt het 
muiterij. Dat is de consequentie als de vrede wordt weggenomen. We noemen dat ontevredenheid, 
het missen van de vrede. Christenen leren de vrede van Christus in hun hart te hebben, een vrede die 
nooit weggaat. Dat is de vrede waarover Jezus zegt: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de 
wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden’(Joh. 
14:27). Dat is een vrede die het verstand te boven gaat lezen we in Filippenzen 4:7: ‘en de vrede van 
God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus’. 
 

 
Mattheüs 24 is de grote leidraad. Voor velen een bekend hoofdstuk. Je ziet in dit hoofdstuk de 
volgorde van de vier paarden naar voren komen.  
 
3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en 
zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de 
voleinding van de wereld? 
4 ‘En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 
5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen 
misleiden. (Het witte paard. Jezus vertelde na Zijn opstanding dat er verleiders, misleiders zullen 
komen. De eindtijd is dus begonnen toen Jezus naar de hemel ging.) 
6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die 
dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. (Dat is het rode paard. De vrede wordt 
weggenomen. Rood is de kleur van bloed en oorlog. Volk tegenover volk.) 
7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen 
het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in 
verscheidene plaatsen. (Het zwarte paard. Gevolgen van oorlog: tekorten, hongersnood.)  
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8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 
9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden 
omwille van Mijn Naam. (Grauwe paard. Vers 9 en 10.)’  
 
Johannes haalt dus duidelijk Mattheüs 24 aan. Het Woord van God wordt vervuld. En al die teksten 
vind je terug in het Oude Testament zoals in het boek Zacharia. De profeet Zacharia zegt dezelfde 
dingen over het einde ter tijden. Er zit een consistente lijn in de Bijbel over hoe het zal gaan. Dat 
Openbaring zo nauwkeurig de woorden van de Here Jezus volgt, is niet vreemd. Want wie is er aan 
het woord in Openbaring? Jezus Zelf. Ook Hij verwees naar de Profeten. En de profeten verwezen 
naar God de Vader. Daardoor zien we een rode draad door de Bijbel heen.  
 

 
De paarden laten dus zien dat satan wil overwinnen: ‘Overwinnend om te overwinnen’ (vs. 2). Satan 
weet dat hij beperkte tijd heeft, daarom maakt hij zich ook zo druk en verleidt hij ons dag aan dag 
met het maken van verkeerde keuzes. Wie zijn degenen die het meest lijden in zo’n situatie? De 
armen. En wie zijn zij? Zij die niet de mogelijkheid hebben om mee te profiteren van de opbrengst 
van de maatschappij. In die tijd was dat heel duidelijk de gemeente. Ik heb u laten zien bij de brief 
aan de gemeenten zoals Sardis, een hele duidelijke brief, waar de gemeente uitgesloten werd van 
werk en status, omdat ze niet bogen voor de keizer en niet meededen aan feestjes enz. en het 
moeilijk hadden om aan eten te komen. 
Als mensen gaan hamsteren, als volk tegenover volk komt te staan en er een soort oerdrift ontstaat 
om te overleven, welk recht geldt dan? Het recht van de sterkste. Zo werkt onze maatschappij en zo 
werkt ook satan: ‘Wees sterk, doe het zelf, kom op voor jezelf!’  
Wat christenen in de eerste eeuw hebben laten zien, is dat ze gaven aan de ander, het brood deelden 
en voor elkaar zorgden in de naam van de Here Jezus. Maar vanuit de maatschappij werden de 
christenen niet geaccepteerd en werden ze soms gezien als daders. Het Joodse volk heeft dat bijv. in 
de pogroms en in de periode van de pestepidemie moeten ervaren. De pest ging vaak aan het Joodse 
volk voorbij omdat zij zich hielden aan de reinheidswetten van het Oude Testament. Maar juist zij 
werden gezien als de bron van de pest. Vreemd genoeg werd hen verweten dat zij de ziekte hadden 
doorgegeven. Ook werden christenen als oorzaak gezien van geslachtsziekten.  
En dit is ook de toonzetting in vers 9. 
 
9. ‘En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die 
geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. 
Zie Mattheüs 24:9: ‘Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle 
volken gehaat worden omwille van Mijn Naam’.  
Welk altaar staat symbool voor de gebeden? Het reukofferaltaar in de tempel. De gebeden van de 
heiligen zijn als reukwerk voor het aangezicht van de Here. Er staat hier niet mensen, maar zielen. 
Het lichaam is al gedood bijv. door de leeuwen. Maar Jezus zegt: ‘En wees niet bevreesd voor hen die 
het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel 
ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel’ (Matth. 10:28). We zien in vers 9 dat de ziel niet 
verloren gaat. Bij Jezus worden ze geplaatst onder het reukofferaltaar, dat is heel dicht bij de troon 
van God. En de gebeden van die heiligen zijn als een reukwerk voor de Here.  
 
10. ‘En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U 
ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?’ 
Ze vragen niet naar een tijdstip en hebben ook niet het oordeel al uitgevoerd. Het enige wat ze 
weten is: ‘U komt de wrake toe’. Dat hebben ze geleerd vanuit de Schrift. Maar wat is het moeilijk 
voor ons om je bitterheid en toorn in te houden en niet zelf het zwaard te pakken en de hele boel 
kort en klein te slaan en te moeten strijden voor de Kerk. De naam Israël betekent: de Heer is uw 
strijder. De aartsengel Michaël strijdt voor Israël.  
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‘Tot hoelang’. Hoelang moet het nog duren? Ontzettend lang. Want pas aan het eind van hoofdstuk 
19 wordt hen recht gedaan. Dan spreekt de Here recht bij het laatste oordeel. Dan pas.  
Als Kerk zien we het lijden en de tekenen van Zijn komst. Tegelijkertijd is er de vraag wanneer de 
opname van de Gemeente plaatsvindt. Wat moet de Gemeente nog meemaken? Daar zijn 
verschillende discussies over. Degenen die later tot geloof komen, zullen het in ieder geval 
meemaken.  
 
11. ‘En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog 
een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, 
die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.’ 
De zielen onder dat altaar krijgen een lang, wit gewaad. Wij kennen de dopeling die een wit gewaad 
draagt, een teken van afleggen en opstaan, teken van reinheid en vrijspraak. Wit werd ook gebruikt 
in de Romeinse rechtbank. Men had er witte en zwarte stenen. Een witte steen stond voor vrijheid: 
‘U bent vrijgesproken’.  
Als Kerk mogen we weten dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Als wij geloven, zijn 
wij vrijgekocht van onze schuld, vrijgekocht van onze zonden en hebben vrijspraak bij de Vader en 
hebben toegang tot de troon van de genade. Daar mogen wij alles zeggen, ook onze boosheid uiten 
want Hij zal wreken. Dat is wat hier gebeurt. 
Wij mogen boos worden maar er niet naar handelen, dat doet God. Dat is zo’n troost. Want, als zij 
door het zwaard omgekomen zijn, wat satan doet, dan is de conclusie niet: we hebben verloren. Dat 
denken wij vaak. ‘Heer, waar bent U dan?!’ Je lichaam kan omgekomen zijn, maar God heeft het 
laatste woord. Hij is de Eerste en de Laatste en heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk in 
handen. Dat is ‘Hetgeen gij gezien hebt’, hoofdstuk 1. 
Wat een troost voor de 6 miljoen Joden. Er is een God, de God van Abraham, Izak en Jakob, Die zal 
wreken. Wat een troost als je vreselijke dingen zijn aangedaan en je hebt geprobeerd goed te 
handelen, maar het heeft niets uitgewerkt. Laat de toorn en de bitterheid je leven niet beheersen, 
maar weet dat de belofte in Openbaring is dat God rechtvaardig zal oordelen. En de witte gewaden 
zijn het bewijs dat God zegt dat jij Zijn geliefde kind bent. Hij laat jou niet los. 
Er wordt in vers 11 gezegd dat ze nog een korte tijd moeten rusten. Rusten betekent niet slapen. Het 
betekent dat je accepteert dat er nog een aantal dingen gaande zijn. In Mattheüs 24 zegt Jezus: 
‘Maar wie volharden zal tot het einde die zal zalig worden’ (vs. 13). Rustig blijven, het gaat gebeuren. 
Niet in opstand komen, niet het zwaard grijpen, niet met modder gaan gooien. ‘En dit evangelie van 
het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal 
het einde komen’ (vs. 14).  
God weet wanneer de maat vol is. Tot die tijd heeft satan de ruimte totdat God zegt: ‘En nu is het 
genoeg!’ En wij moeten rustig blijven want Jezus heeft gezegd: ‘Word niet verschrikt, want al die 
dingen moeten gebeuren’ (Matth. 24:6). Rust, totdat het aantal in de ogen van de Here volledig is. 
God doodt geen heiligen, maar Hij doodt de slechte mensen als Hij het oordeel geveld heeft.  
‘totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden 
worden, volledig zou zijn geworden’. Het gaat dus over gelovigen.  
Tot zover. En dan breekt de toorn van God los. God verschijnt met kracht en geweld over de aarde. 
 
12. ‘En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de 
zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 
13. en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt 
als hij door een harde wind wordt geschud. 
14. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden 
werden van hun plaats gerukt.’ 
Bergen en eilanden: plekken waarvan jij denkt dat je er veilig bent, maar je bent het niet.  
Ook dit zien we terug in Mattheüs 24:29 en 30: ‘En meteen na de verdrukking van die dagen zal de 
zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel 
vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het 
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teken van de Zoon des mensen verschijnen; 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 komt met grote 
kracht en heerlijkheid’. De vaste elementen, de ordening, seizoenen, klimaat, aardbevingen, 
overstromingen, vulkaanuitbarstingen, volk tegen volk. We hebben het de afgelopen periode 
allemaal kunnen zien.  
Het zou een normale reactie zijn dat je denkt: als dat gebeurt, dan kun je toch alleen maar je knieën 
buigen voor de Here Jezus en zeggen ‘Heer, wees mij genadig! Vader, behoud het Nederlandse volk. 
Here, help ons, kom ons tegemoet!’ Maar dat lezen we niet in vers 15. 
 
15. ‘En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en 
alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen.’ 
We treffen hier zeven lagen van de bevolking aan. Van hoog tot laag. En zeven is het getal van de 
volheid. Er staat niet dat zij zich ter aarde wierpen en de Here om genade smeekten en beloofden 
zich te zullen bekeren en de wetten te zullen navolgen. Nee, ze verborgen zich in de grotten en 
tussen de rotsen in de bergen. Eenzelfde reactie zien we ook in onze tijd. Heeft de Covidtijd 
Nederland massaal op de knieën gebracht en gesmeekt ‘Here, wees ons genadig, want dit zijn 
tekenen van Uw tijd en de komst van Uw rijk is nabij. We moeten ons bekeren’? Het heeft in de 
kerken wel geklonken, maar niet in de samenleving. Er is in deze crisis niet het besef dat we het van 
de Here moeten verwachten. Is dat besef in een volgende crisis wel? 
 
16. ‘En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van 
Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.’ 
Dit is het adagio van de postmoderne mens: liever dood dan christen. Liever ‘val op ons’ dan te 
verschijnen voor de troon van het Lam. Dat zegt iets. Men denkt z’n ogen te sluiten en dat is het dan. 
Maar dan sta je voor de grote witte troon en daar zit het Lam op de troon en vraagt: ‘Heb je Mij 
gekend in je leven?’ Of heb je Hem altijd afgewezen in je leven? Heb je altijd gezegd: ‘Ach, Here, ik 
heb geen tijd voor U. Nee, ik kies later wel’? Deze mensen zeggen: ‘Liever laten verpletteren door 
bergen en rotsen dan te verschijnen voor het Lam Gods’. Maar in vers 14 hebben we geleerd dat er 
geen ontvluchten mogelijk is voor de toorn van het Lam. Het is niet de toorn van God. God heeft 
gezegd dat Hij de Here Jezus de boekrol in handen geeft. Híj zit op de troon om te oordelen. Weet je 
wat voor ons het voordeel ervan is dat God dat doet? De Here Jezus kent ons. Als ik Jezus ontmoet 
en voor Zijn troon kom, dan krijg ik te horen: ‘Welkom thuis, Ik ken jou. Ik heb Mijn leven aan jou 
gegeven, daarvan heb je getuigd in je leven!’ Dus vrees ik het oordeel niet en hoef niet bang te zijn. 
Zoals het lied Opwekking 674 zegt dat mijn Rechter mijn Redder is, want Jezus stierf voor mij, daar 
waar Zijn liefde stroomt. Voor de ongelovige blijkt de Redder zijn Rechter te zijn.  
De conclusie lezen we in vers 17. 
 
17. ‘Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?’ 
Een ernstige oproep en een ernstige conclusie dat mensen op het einde liever zonder Jezus willen 
leven dan de knieën te buigen voor Hem, met als consequentie de toorn van God. Maar gelukkig 
gaan we ook nog zien in de tijd van de grote verdrukking dat als je je knieën buigt voor Jezus, er 
redding is! Zolang je leeft, is er redding. Amen. 


