
OPENBARING 10
DE ZOETE EN BITTERE TAAK
EN DE FINALE OVERWINNING
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D. Openbaring 10:5-6 De engel die bij God zweert. 3
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In hoofdstuk 10 ziet Johannes een engel met een geopend boekje in zijn hand en moet hij het boekje opeten. Dit boekje 
wordt zoet in zijn mond, maar bitter in zijn buik. 

De zoete smaak is de verkondiging van het evangelie aan mensen die zich bekeren.
De bittere smaak is de verkondiging van Gods waarschuwing en oordeel aan de mensen die zich blijven verharden.

Er is geen ander Evangelie1! De boodschap ‘moet’ verkondigd worden! Gods eeuwige plan van verlossing én oordeel
zal uitgevoerd worden!

Soms komt er iemand ‘die een andere Jezus predikt, die de apostelen niet  gepredikt  hebben’ en sommige mensen
ontvangen ‘een andere geest dan de Heilige Geest’2. Soms brengen mensen je in verwarring en willen het Evangelie van
Christus verdraaien. Vervloekt is een ieder die een ander evangelie verkondigt!3 

A. Openbaring 10:1-3a. De engel.

Uitleg van de symbolen.
 
10:1 En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven z ijn hoofd was
een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur.4

Hier is Johannes weer op de aarde. Hij ziet in een visioen een sterke engel die uit de hemel neerdaalt. Deze engel lijkt
op  Christus  in  hoofdstuk  1.  Hij  staat  in  nauw  verband  met  de  heerschappij  van  Christus  over  de  wereld.  Die
heerschappij  bestaat hoofdzakelijk uit oordelen en verlossen.  Toch is hij Christus niet, omdat Christus in het boek
Openbaring nooit ‘een engel’ genoemd wordt. 

In  Openbaring  5:2  zag  en  hoorde  Johannes  een  sterke  engel,  die  van  Christus  onderscheiden  wordt  (5:5-6).  In
Openbaring 10:1 ziet hij een andere sterke engel die neerdaalt uit de hemel waar Christus op de troon zit (5:1,6). Christus
zelf daalt pas zichtbaar af bij zijn wederkomst (1:7)5! In hoofdstuk 1 aanbad Johannes Jezus Christus (1:17), maar hier in
Openbaring 10 aanbidt hij deze engel niet. Deze engel werd door God gezonden en zweert bij Hem (10:5-6)6. Jezus
Christus zweert nooit bij God7, omdat Hij zelf God is8. Daarom is deze engel niet de Christus.

‘De  wolk’  is  een  symbool  van  de  tegenwoordigheid  van  God9 of  van  zijn  strijdwagen  (zie  1:7;  11:12;  14:14)10 en
symboliseert Gods komst om te oordelen (1:7)11 

‘De regenboog’ verbeeldt zijn verheven positie als iemand die van Gods troon vandaan komt (4:3). Ook drukt het de
kenmerken  van  Gods  barmhartigheid  en  verbondstrouw uit  ten  aanzien  van  zijn  volk12.  De  zon  symboliseert  de
uitstraling van Gods heiligheid (vgl. 1:16; 18:1)13. De voeten van vuur drukken Gods gezag uit om het oordeel uit te voeren
(zie 1:1). 

10:2 En Hij had in zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de
aarde.14 

1 Galaten 1:6-9
2 2 Korinthe 11:4
3 Galaten 1:9
4 deelwoord, onvoltooid tegenwoordige tijd) 
deelwoord,  voltooid  tegenwoordige  tijd,  middelbekleed
met
zuil, kolom
5 Mattheüs 24:30
6 evenals de engel in Daniël 10:11 en 12:7
7 zie Mattheüs 5:33-37
8 Kolossenzen 1:15
9 Deuteronomium 1:33; 31:15
10 Psalm 104:3; Daniël 7:13; Mattheüs 24:30; 1 Thessalonicenzen 4:17
11 Psalm 97:2-5; Mattheüs 24:30-31.
12 Genesis 9:16
13 Daniël 10:6
14 deelwoord,  voltooid  tegenwoordige  tijd,
passief
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Deze engel is kolossaal en heeft enorme macht over de zee en het land en over alles erin en erop. Zijn woord en zijn
werk zal invloed hebben op al wat leeft. 

10:3a En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult.15 

De engel spreekt hier met de stem van God16. Wat hij zegt wordt echter niet geopenbaard. Waarschijnlijk beveelt hij de
zeven donderslagen om zichzelf hoorbaar te maken. Zijn spreken was majestueus en ontzagwekkend. Zijn boodschap
gaat het hele universum aan en moet door alle mensen gehoord worden! 

B. Openbaring 10:2. Het kleine boekje.

Uitleg van de symbolen.
 
10:2 En Hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. 

De engel hield een boekje in zijn hand. In Openbaring 10:2 wordt het boekje ‘een heel klein boekje 17 genoemd. Het
woord is een drievoudig verkleinwoord van het woord ‘boek’18.  Maar in Openbaring 10:8 wordt het  ‘een boek’ of
‘boekrol’ genoemd19, evenals in Openbaring 5:1. Het symboliseert  het evangelie waarin Gods geheimenis (mysterie)
met betrekking tot verlossing én oordeel geopenbaard is; en waarover Johannes weer moest profeteren  (10:11). Het
evangelie is een onderdeel van Gods plan voor zijn schepping en voor de geschiedenis. Het is heel belangrijk, omdat het
een boodschap van verlossing en hoop is voor alle mensen die geloven, maar een waarschuwing voor alle mensen die
niet geloven20.

De boekrol lag open in de hand van de engel. Dat betekent dat de boodschap daarin aan alle mensen bekend gemaakt
moet  worden.  Al  2000 jaar  geleden  moest  de  apostel  Johannes  “opnieuw profeteren  over  volken,  naties,  talen en
koningen”. De inhoud van de boekrol werd toen al geopenbaard! Maar die boodschap is bedoeld voor alle tijden totdat
Jezus terugkomt. De inhoud is zeker niet beperkt tot een bepaalde periode ergens in de toekomst! 

C. Openbaring 10:3b-4. De zeven donderslagen.

Uitleg van de symbolen.

10:3b En toen Hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen.21 

In antwoord op de roep van de engel, spreken de stemmen van de zeven donderslagen in woorden die Johannes kon
verstaan. Zij symboliseren de stem van God die zeven dingen duidelijk openbaart22.

10:4 En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar
ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf
dat niet op.23 

Johannes werd bevolen deze openbaringen niet op te schrijven, maar te verzegelen. ‘Het verzegelen’ betekent dat de
inhoud niet bekend gemaakt mag worden (5:1)24. Dus Johannes moest wel het evangelie verkondigen, dat in de kleine
boekrol stond, maar wat de zeven donderslagen openbaarde moest hij verzegelen. 

De zeven donderslagen zijn verborgen dingen die in Gods schepping en in de menselijke geschiedenis opereren . De
betekenis is dat naast de zeven kandelaren, de zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven schalen er ook nog zeven
donderslagen zijn. Het zijn andere dingen die in het universum en in de wereldgeschiedenis gebeuren die God (nog) niet
aan ons geopenbaard heeft. Wat God wel geopenbaard heeft is voldoende voor onze  verlossing en ons leven. En wat
God niet  geopenbaard  heeft,  komt alleen  God toe  en hoeven wij  niet  te  weten!  Deuteronomium 29:29 zegt,  “De
verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in
eeuwigheid,  om  al  de  woorden  van  deze  wet  te  doen.”  Deze  dingen  zijn  ‘Gods  ondoorgrondelijke  oordelen  en
onnaspeurlijke  wegen’25.  Deze  dingen  zijn  ‘de  onuitsprekelijke  woorden  die  een  mens  niet  geoorloofd  is  uit  te
spreken’26. 

aoristus tijdlinker
15 aoristus tijdonvoltooid tegenwoordige tijd
16 Hosea 11:10; Joël 3:16; Amos 1:2: 3:8
17 Grieks: biblaridion’
18 Grieks: biblos
19 Grieks: biblion
20 Johannes 3:16-18,36
21 aoristus tijd
22 Psalm 29:1-11
23 op het punt staan omaoristus tijd

24 5:1 Jesaja 29:11
25 Romeinen 11:33; Jesaja 55:8-9
26 2 Korintiërs 12:4
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Daarom moeten wij voorzichtig zijn met het doen van voorspellingen met betrekking tot de toekomst.  Gods raadsplan is
nog niet ten volle geopenbaard. 

D. Openbaring 10:5-6. De engel die bij God zweert.

Uitleg van de symbolen.

10:5 En de Engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel, 
10:6 en Hij zwoer bij Hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met
wat daarop is en de zee met wat daarin is dat er zeker geen tijd meer zou zijn!27

Met  opgeheven  hand  zweren  was  de  algemene  methode  voor  zweren28.  De  engel  zwoer  bij  God,  die  eeuwig  en
onveranderlijk is, van wie de hele schepping afhangt. 

In Matteüs 5:33-37 veroordeelt Jezus Christus niet het zweren waarbij de naam van God gebruikt wordt. Hij veroordeelt
vals zweren29 en leugens en huichelachtige beloftes. “Een man mag zijn woord niet schenden; in overeenstemming met
alles wat uit  zijn mond komt, moet hij  doen”30.  Een man mag niet  aarzelen om zijn gelofte  aan de HEERE na te
komen31. Wanneer de HEERE gezworen heeft, zal Hij daarvan niet afwijken32. Wanneer God een belofte doet en die
bevestigt met een eed, legt Hij de nadruk op het feit dat het voor Hem onmogelijk is te liegen 33. De Farizeeën en
Schriftgeleerden leerden dat wanneer zij een eed zwoeren bij de naam van de HEERE, moesten zij die houden. Maar
wanneer zij een eed zwoeren bij de naam van de aarde of Jeruzalem of de tempel, dan betekende het niets 34. Jezus
Christus veroordeelde  deze haarkloverij  bij  het  classificeren  van eden als ‘bindend’,  ‘een klein beetje  bindend’ en
‘helemaal niet bindend’. Hij eist waarheid en oprechtheid in beloften en eden die mensen maken. Daarom leert Hij dat
ons ‘ja’ ja moet zijn en ons ‘nee’ nee35. Onze woorden moeten waar, betrouwbaar en oprecht zijn. Alle leugens hebben
de duivel tot vader36.

Het woord ‘tijd’37 betekent: ‘tijd’ of ‘uitstel’. In Openbaring 2:21 geeft Christus aan de profetes Izebel ‘tijd, respijt of
uitstel’  om zich  te  bekeren.  En in Openbaring  10:6 betekent  het  woord:  ‘er  zal  zeker  geen  uitstel  meer  zijn’.  In
Openbaring 6:11 moeten de heiligen nog een korte tijd wachten, maar in Openbaring 10:6-7 zal er geen uitstel meer
zijn. Het geduld van God heeft een grens38 en zal beslist tot een einde komen. De laatste oordeelsdag staat op het punt te
gebeuren! De laatste oordeelsdag komt wanneer de zevende engel op zijn bazuin blaast. Dan “zal het geheimenis van
God volbracht worden”, dat wil zeggen, dan zal Gods eeuwige raadsbesluit ten slotte uitgevoerd en voltooid worden. 

E. Openbaring 10:7. Het geheimenis van God.

Het geheimenis. 

10:7   Maar in de dagen van de stem van de zevende engel,  wanneer  die op de bazuin  zal  blazen,  zal  ook het
geheimenis van God volbracht worden39, zoals Hij aan zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.40

God heeft zijn plan voor de loop van de wereldgeschiedenis ontworpen en vastgesteld41. Niemand is in staat om in de
boekrol  verzegeld  met  zeven  zegels  te  kijken.  Die  boekrol  bevat  Gods  eeuwige  raadsplan  (5:3).  Alleen  Christus
openbaart Gods raadsplan en alleen Hij voert het uit.  Hoewel God bepaalde zaken in zijn raadsplan openbaart, blijft
veel in het Oude en Nieuwe Testament verborgen, inclusief het boek Openbaring.  ‘Het geheimenis van God’ is een

27 voltooid  tegenwoordige
tijdopheffen
aoristus
tijd
aoristus
tijd
niet langertoekomende tijd
28 Genesis 14:22; Daniël 10:6; Daniël 12:7
29 Leviticus 19:12
30 Numeri 30:2
31 Deuteronomium 23:21
32 Psalm 132:11
33 Hebreeën 6:16-18
34 Mattheüs 23:16-22
35 Mattheüs 5:33-37
36 Johannes 8:44
37 Grieks: chronos
38 Genesis 6:3
39 het werkwoord in aoristus tijd heeft de betekenis van ‘een futurum exactum’ (zal volbracht worden)
40 aanvoegende wijs, onvoltooid tegenwoordige tijd) 
    aoristus,  passiefzoals(het  goede
nieuws    
    verkondigen
41 Jesaja 14:24,27; 1 Korinthe 15:22-26; Efeze 1:9-10
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verwijzing naar zijn raadsbesluit met betrekking tot verlossing én oordeel, dat niet geheel onbekend is, maar onbekend
gebleven zou zijn als Hij het niet geopenbaard had! 

Het geheimenis gedurende de oudtestamentische periode.

Het geheimenis van God werd aan zijn dienstknechten, de profeten in het Oude Testament, geopenbaard als ‘evangelie’
of ‘goed nieuws42 en het begon vervuld te worden door zijn apostelen in het Nieuwe Testament. 
In Romeinen 16:25-26 is ‘het geheimenis van God’ vooral zijn openbaring aan de naties wat zijn verlossing betreft. Dit
geheimenis was in vroegere tijden verborgen. Het werd gedeeltelijk in de oudtestamentische boeken geopenbaard43. 

En nu wordt het geopenbaard aan alle naties door de prediking van het evangelie. Het bijeenbrengen van de gelovigen
uit alle volken door de verkondiging over Jezus Christus werd al in het Oude Testament voorspeld . De belofte werd al
aan Abraham gegeven44 en werd al gaande ontvouwen waar het een refrein werd in de Psalmen en in het boek Jesaja45. 

Het geheimenis gedurende de nieuwtestamentische periode.

Alleen met de eerste komst van Christus en het afbreken van de tussenmuur die scheiding maakte tussen de Joodse en
niet-Joodse gelovigen werd de implicatie duidelijk en begon deze belofte veel vrucht te dragen46. 
‘Het geheimenis’ is dat door de verkondiging van Christus, het evangelie, de gelovigen vanuit de heidense volken:
 op gelijke voet met Israël (Gods oudtestamentische volk) mede-erfgenamen geworden zijn 
 tot hetzelfde lichaam (de Kerk/Gemeente, Gods nieuwtestamentische volk)47 behoren
 en mededeelgenoten zijn van zijn (verbonds)belofte in Christus, die de God van de Bijbel tot hun God maakt en hen

tot het volk van God48. 

‘Het geheimenis van God’ is “Christus onder u”49 “in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen
zijn”50.  Christus  is  op  gelijke  wijze  “alles  en  in  allen”  onder  de  Grieken/heidenen  en  Joden,  de  besnedenen  en
onbesnedenen, de barbaren en Scythen en de slaven en de vrijen in Kolosse51. 

De geschriften van de Profeten van het Oude Testament waren niet het bezit van de heidense volken totdat het evangelie
in de wereld verkondigd werd in overeenstemming met het bevel van Jezus Christus52 en in de kracht van de Heilige
Geest53.  Met de verkondiging van het  evangelie  aan de heidense volken  zijn  de  oudtestamentische  boeken  zonder
onderscheid ook het eigendom van de heidense volken geworden. Door middel van de oudtestamentische boeken en de
verkondiging van het evangelie in de nieuwtestamentische boeken wordt ‘het geheimenis van God’ aan alle volken
(Joden en niet-Joden)54 bekendgemaakt vanaf de eerste komst van Christus tot zijn wederkomst. 

Het geheimenis bij de zevende bazuin.

‘Het geheimenis van God’, namelijk Gods plan om te verlossen én om te oordelen, bepaalt de hele wereldgeschiedenis.
Dit plan zal volledig geopenbaard en uitgevoerd zijn55 wanneer de zevende engel op zijn bazuin blaast. Dit vindt plaats
op de laatste oordeelsdag bij de wederkomst van Christus!
 
De doelen  van God die al  het  gebeuren  vandaag  bepalen56,  zullen heel  zeker  uitgevoerd  worden  en zullen  bij  de
wederkomst van Christus volkomen uitgevoerd zijn! Het geheimenis van God is een verwijzing naar Gods raadsbesluit
aangaande verlossing en oordeel die de hele wereldgeschiedenis bepaalt.  Er wordt hier over de toekomst gesproken
alsof het al gebeurd is – zo zeker is het dat het gaat gebeuren! Dit is de taal van het geloof!

Als de zevende bazuin geblazen wordt, komt alles wat ooit geprofeteerd en beloofd is tot vervulling. Dan zal Gods
eeuwige raadsbesluit volkomen uitgevoerd worden. Dan zal Christus wederkomen. Dan zal de tegenstand van de satan
en zijn handlangers onmogelijk gemaakt worden (20:10)57. Dan zal de opstanding uit de doden plaatsvinden (20:12-13)58.

42 , Amos 3:7; zie Galaten 3:6-8
43 waaruit Paulus aanhaalt. Romeinen 1:2; Romeinen 3:21; Romeinen 11:25-26
44 Genesis 12:3; Genesis 22:18
45 Psalm 2:8; 22:27-28; 45:6-7,17; 67:1-5; 72:11-14,17; 82:8; 86:9; 96:1-10, enz. 
    En Jesaja 42:1-5; 49:6; 51:4-6; 52:10; 55:5; 56:3-8; 65:1
46 Efeze 2:11-22
47 Gods oudtestamentische volk werd al in Deuteronomium 31:30 en Psalm 107:32 ‘Kerk’ (Grieks: ekklésia) genoemd.
48 Efeze 3:2-6
49 Kolossenzen 1:25-27
50 Kolossenzen 2:2-3
51 Kolossenzen 3:11
52 Matteüs 28:19
53 Handelingen 1:8
54 zie Romeinen 1:16; Romeinen 16:25-26
55  het werkwoord is in de aoristus tijd met de betekenis van ‘een futurum exactum’ (een beslist toekomstig gebeurtenis)
56 Jesaja 14:24,27; Efeze 1:9-11
57 zie 1 Korinthe 15:25
58 zie Johannes 5:28; 1 Korinthe 15:22-23
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Dan is het tijd voor het laatste oordeel (20:11-15)59, waar elke gelovige openlijk erkend en volledig verlost zal worden en
elke onrechtvaardige openlijk veroordeeld en verdoemd zal worden. Dan zal de vernieuwing van de tegenwoordige
schepping plaatsvinden en de nieuwe hemel  en de nieuwe aarde  een  werkelijkheid  worden  (21:1-2).  Dan zal  Gods
oudtestamentische en nieuwtestamentische volk hun erfenis ontvangen, namelijk het Koninkrijk van God in zijn finale
fase (11:15; 21:1 – 22:5)60. Dan zal God met zijn volk op de nieuwe aarde wonen (21:3) en zichzelf openbaren in absolute
heerlijkheid (22:3-5). Dan houdt het tijdelijke op en begint de eeuwigheid! 

Als de zevende bazuin geblazen wordt, zullen luide stemmen uit de hemel zeggen dat het koninkrijk van de wereld nu
het Koninkrijk van God en zijn Christus is  geworden (11:15). Dit beschrijft het  Koninkrijk61 in zijn finale fase en is
gelijk aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde!62 

Maar de beschrijving van deze eeuwige toestand wordt hier niet verder uitgelegd omdat er eerst nog andere dingen
moeten gebeuren. De gebeurtenissen van de zeven donderslagen, die nog verborgen zijn, moeten eerst plaatsvinden.
Daarom moet Johannes eerst profeteren over andere gebeurtenissen vóór de eeuwige toestand tot stand komt. 

F. Openbaring 10:8-11. Het boekje eten.

Uitleg van de symbolen.

10:8 En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt
in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat.63 
10:9 En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem: Geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij: Neem het en eet het op,
en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.64 

Het kleine boekje wordt niet aan Johannes gegeven, maar hij moet het initiatief nemen en het boekje uit de hand van de
engel nemen. De boodschapper van de Heer (de profeet, de apostel, de prediker, de evangelist, de christen) is niet een
passief  instrument  in  Gods hand,  maar moet  zelf  actief  zijn  om te  weten  wat  de  boodschap inhoud die  hij  moet
verkondigen in de naam van de Heer. Hij moet vragen om te kunnen ontvangen65. Hij moet studeren en zorgen dat het
Woord van Christus rijkelijk in hem woont. Hij maakt het zich eigen, zodat hij in staat is om anderen te onderrichten66. 

10:10  En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar
toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.67 

Johannes nam het boekje en at het op. Op zichzelf is het evangelie ‘zoet’ voor iedereen die het hoort en aanneemt. Maar
de verkondiging wordt altijd gevolgd door ‘bittere’ tegenstand of vervolging68. De eerste ruiter op het witte paard wordt
altijd gevolgd door de ruiters op de rode en de zwarte paarden. Christus die het evangelie verkondigt, wordt altijd
gevolgd door slachting en verdrukking (6:2-6). Wat God geeft en uitwerkt zijn in zichzelf goede en heerlijke dingen.
Maar, toch hebben zij een droevige uitwerking als gevolg van de verwording van de mensheid. “Het evangelie van
Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft”69, maar het is tegelijk “een doodsgeur die leidt tot de
dood” voor ieder die niet gelooft70. De inhoud van het evangelie, met name: Jezus Christus, “is bestemd tot val en
opstanding van velen in Israël” en later ook in de hele wereld71. 

Het kleine boekje bevat Gods boodschap betreffende verlossing en oordeel. Het zal zoet als honing zijn in de mond van
de spreker, maar later bitter worden als gevolg van de tegenstand. De apostel Johannes moest niet alleen de boodschap
van het evangelie met zijn verstand begrijpen en in zich opnemen: maar moest ook de zoetheid van verlossing en de

59 zie Johannes 5:29
60 zie Mattheüs 25:34
61 Niet een beschrijving van een zogenaamd ‘duizendjarig vrederijk’
62 Mattheüs 25:34; 1 Korinthe 15:24
63 deelwoord, onvoltooid tegenwoordige 
tijddeelwoord,   
    onvoltooid tegenwoordige tijdgebiedende wijs, onvoltooid tegenwoordige tijdgebiedende wijs, aoristus tijd
deelwoord, voltooid tegenwoordige tijd, 
passiefdeelwoord, 
    voltooid tegenwoordige tijd
64 aoristus tijdinfinitief, aoristus 
tijd
gebiedende wijs, aoristus tijdgebiedende wijs, aoristus 
    tijdtoekomende tijdbuik
toekomende tijdzoet, aangenaam om te lezenhoning
65 Mattheüs 7:7-8
66 Kolossenzen 3:16; Mattheüs 28:19
67 aoristus tijdaoristus tijd
aoristus 
passief
68 zie Psalm 119:103; Jeremia 15:16-18; Ezechiël 2:9 tot 3:11
69 Romeinen 1:16
70 2 Korinthe 2:16
71 Lukas 2:34; zie Jesaja 8:13-15
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bitterheid  van  lijden  in  zijn  leven  ervaren72.  Het  lijden  is  onvermijdelijk.  “Allen  die  godvruchtig  willen  leven  in
Christus Jezus, zullen vervolgd worden”73.

Deze  bittere  gevolgen  worden  niet  door  het  evangelie  veroorzaakt,  maar  door  de  mensen  van  de  wereld  die  het
evangelie  verwerpen en de verkondigers  ervan tegenwerken.  Juist  in die tijd was Johannes naar het eiland Patmos
verbannen (1:9) en schreef hij aan christenen die ook verdrukking, lijden en dood ondergingen (2:9-10,13). Openbaring
11:1-14 geeft een beschrijving van de bittere ervaringen die oprechte getuigen van Christus moesten verduren als zij het
zoete evangelie van verlossing uitleefden en verkondigden.

72 Lukas 9:23
73 2 Timoteüs 3:12; zie Mattheüs 5:10-11; Mattheüs 10:17-20
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10:11  En hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.74 

Hier sprak waarschijnlijk de engel. Hij verduidelijkt de woorden: “eet het kleine boekje”. Johannes moest opnieuw de
gebeurtenissen verkondigen die de volken, naties, talen en koningen zouden ondergaan. Het is een goddelijk ‘moeten’,
een bevel van God dat niet vermeden mag of kan worden. God heeft bepaald dat het evangelie aan alle stammen,
volken, talen en culturen verkondigd moet worden (5:9)75. 

De oudtestamentische profeten profeteerden de woorden van God aan vele volken. Dat deden zij waarschijnlijk door
middel van koninklijke delegaties die naar Israël en Juda kwamen76. Zij verkondigden bijvoorbeeld: “Vóór Mij (in het
verleden) is er geen God geformeerd en na Mij (in de toekomst) zal er geen (andere God) zijn. ... Buiten de God die zich
in de Bijbel openbaart, is er geen Heiland (Verlosser)”77. Alleen de God van de Bijbel heeft zichzelf en zijn plan van
verlossing en oordeel aan de volken bekendgemaakt. Alleen de HEERE verlost mensen van zonde, dood, oordeel en
van satan en zijn demonen. Niemand kan mensen wegrukken uit de handen van God. Niemand kan Gods handelingen in
de geschiedenis tegenhouden of veranderen. Gods volk is zijn getuige onder de volken.

Nu moet de apostel Johannes als nieuwtestamentische profeet (dat wil zeggen met de gave van profetie/verkondiging)
weer profeteren over volken, naties, talen en koningen door middel van het boek Openbaring. Vele volken hebben in het
verleden Gods boodschap gehoord en moeten het  opnieuw horen! Volken “in grote getalen” moeten het horen. Dit
laatste  woord  (polloi)  wordt  benadrukt  in  het  Grieks.  Ook de  Kerk  moet  koningen  en  regeringen  van  de  volken
aanspreken78. Deze koningen heersen over de volken, de verschillende groeperingen in elk volk en taalgroepen. De
oudtestamentische profeten deden dat79. De nieuwtestamentische profeten deden dat ook80. En de apostel Johannes ook.
Openbaring 13,17 en 18 gaan over profetieën voor koningen en leiders in de politiek, godsdienst en cultuur en de
handel. 

Wanneer christenen het evangelie en de boodschap dat Jezus Christus over alles en allen heerst verkondigen, zoals in de
vier Evangeliën en in het boek Openbaring,  dan ‘profeteren zij!  De eerste betekenis van het woord ‘’profeteren is
‘verkondigen’81. En de geest of kern van Bijbelse profetie is zowel het getuigenis door Jezus Christus als het getuigenis
over Jezus Christus in de vier Evangeliën (19:10). 

74 onvoltooid tegenwoordige tijd, 3de meervoudonvoltooid tegenwoordige tijd, 3de enkelvoud) 
   aoristus infinitiefinfinitief= verduidelijkt wat noodzakelijk is

75 Mattheüs 24:14; Handelingen 20:24
76 Jesaja 13 tot 23, Jeremia 46 tot 51 en Ezechiël 25 tot 32
77 Jesaja 43:10-13
78 Mattheüs 10:18-20
79 Jeremia 25:17-26
80 Handelingen 5:27-32; Handelingen 9:15-16
81 niet ‘voorspellen’. 
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