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1. EEN ERNSTIGE ROEPSTEM

IN DE TEKENEN DES TIJDS

Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen die 

Hem doorstoken hebben.

openbaring 1:7

DE Openbaring van Jezus Christus’, zo begint het eerste vers van 

het bijbelboek dat voor ons ligt. Het is dus niet de Openbaring van 

Johannes maar aan Johannes. Het woord openbaring betekent letterlijk 

‘onthulling’. Het Griekse woord luidt ‘apocalyps’, dit betekent: ‘het 

deksel eraf nemen’.

De apostel der liefde, op hoge ouderdom gekomen, is onder de keizer 

Domitianus (81 tot 95 na Chr.) verbannen vanuit zijn geliefde gemeente 

van Efeze naar het eiland Patmos. En wanneer hij daar op de dag des Hee-

ren staat op het zand aan de oever der zee, verschijnt hem de opgestane 

Levensvorst, Die hem laat zien wat is en was en komen zal. Maar voordat 

Johannes dan gaat schrijven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië aan-

gaande hetgeen hij gehoord en gezien heeft, schrijft hij een voorwoord. 

Dat kunt u lezen in hoofdstuk 1 vers 1-8. Dit begint met een hartelijke 

zegengroet aan de Kerk van Christus, tot vers 6, maar dan in onze tekst, 

in vers 7, lezen we op het onverwachts een ernstige waarschuwing. Deze 

roepstem geldt niet alleen de zeven gemeenten, maar geheel de Kerk van 

alle eeuwen en plaatsen.

Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem 

doorstoken hebben. Met het woordje ‘zie’ wil de Heere onze aandacht erop 

vestigen, opdat die vreselijke dag des Heeren ons niet onverhoeds zou 

overvallen. Het is een ernstige roepstem voor jong en oud: Zie, Hij komt!

Voordat echter dat woord vervuld zal worden, zullen de tekenen gezien 

worden waarvan Jezus tot Zijn discipelen heeft gesproken in Mattheüs 24. 
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Toen de Heere Jezus het einde voorzegd had van Jeruzalems stad en 

tempel, hadden de discipelen gevraagd: ‘Zeg ons, wanneer zullen deze 

dingen zijn? En welk zal het teken zijn van Uw toekomst en van de vol-

einding der wereld?’ Toen was de profetie gevolgd die de ganse Kerk tot 

ernstige waakzaamheid oproept: ‘Ziet toe, dat niemand u verleide. Want 

velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus, en 

zij zullen velen verleiden.’

Geliefden, de duivel werkt niet alleen in de weg van geweld. Vooral op 

het terrein van de godsdienst beweegt hij zich meest op zijn sokken. Hoe 

vele duizenden worden er in onze dagen misleid, hoevelen zijn er die de 

Naam van Jezus op de lippen nemen, maar de naam zondaar nooit hebben 

leren spellen. Overal klinkt de roep: ‘Zie hier is de Christus.’ Op allerlei 

terreinen zijn de agenten en zendelingen van de vorst der duisternis actief 

om nieuwe volgelingen te maken. Velen zijn besmet met een evangelische 

geest, een juichend christendom dat – naar wij vrezen – vreemdeling is van 

de ware droefheid over de zonde. Zij kennen niet de droefheid naar God, 

die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Gods goedheid, 

die blijkt in Zijn algemene genade, wordt voor het zaligmakend werk 

aangezien. De mens meent behouden te zijn zonder dat hij weet wat het 

is om verloren te liggen. Men spreekt over Gods barmhartigheid zonder 

er iets van te verstaan dat God ook rechtvaardig is.

Wat een gevaar is het waar de godsdienst voor godsvreze wordt aange-

zien, dan wordt niet een verloren zondaar gezaligd, maar een gelovig 

mens. De aanhangers van de algemene verzoeningsleer werden op de 

Dordtse Synode de kerk uitgeworpen, maar ze zijn door de achterdeur 

weer binnengeslopen.

Geliefde lezer, beproef de geesten of ze uit God zijn! Onze belijdenis-

geschriften zijn niet voor niets opgesteld. Gegrond op Gods Woord 

weerleggen ze dwalingen en ze getuigen helder hoe God het wonder 

van bekering uitwerkt door kennis van drie stukken: ellende, verlossing 

en dankbaarheid.

Maar de satan bindt niet alleen de strijd aan in de verhouding van mens 
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tot God, maar ook van de mensen onderling. Ook dat is door Jezus voor-

zegd: ‘En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen.’ Vooral 

in het oorlogsgeweld komt de mens in zijn ware gedaante openbaar. In 

elke oorlogshandeling openbaart zich de wortel der zonde, namelijk de 

oorlogsverklaring in het paradijs. En de gruwelijkheid van dit geweld 

neemt toe naarmate de wereld zich rijp maakt voor het toekomstig oor-

deel. Het rode paard dat in Openbaring 6 vers 4 genoemd wordt, zien 

we in onze tijd steeds meer openbaar komen. ‘En dien die daarop zat, 

werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkander 

zouden doden.’ 

Geliefden, we zien dit in de oorlogen tussen de volkeren, maar zien we 

dit ook niet vervuld in de terroristische aanslagen, die dan hier en dan 

daar, maar steeds op het onverwachts dood en verderf zaaien? Maar wie 

merkt nog op de hoefslag van het rode paard? Het vergaat ons als de 

inwoners van de eerste wereld. Men eet en drinkt, maar men verstaat niet 

dat het ogenblik nadert dat de sluizen van Gods toorn zich voor eeuwig 

zullen openen en dat het ‘Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal 

Hem zien’, werkelijkheid wordt. Zouden we niet moeten verschrikken, 

wanneer we nog onbekeerd voortleven? O, dat de schrik des Heeren ons 

mocht bewegen tot het geloof!

Maar er is ook een volk dat niet verschrikt behoeft te zijn. Zij zijn aan de 

weet gekomen dat zij in het paradijs aan God de oorlog verklaard heb-

ben, maar door Goddelijke genade hebben zij mogen capituleren en de 

wapenen van vijandschap aan Zijn gezegende voeten mogen inleveren. 

Hoe verschrikkelijk de tijden ook zijn en nog zullen worden, het mag 

hun weleens tot troost zijn dat de teugels van het rode paard niet liggen 

in de handen van de machthebbers van deze wereld, maar in de door-

boorde handen van het Lam. Voor hen is de vervulling van deze profetie 

juist reden om de komst van deze Koning te verbeiden. Al deze tekenen 

prediken immers: ‘Maranatha, Jezus komt.’

Er zullen hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen zijn in verschei-

dene plaatsen, maar al deze dingen zullen maar een beginsel zijn der 
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smarten. Voordat het einde er is, zal Gods Kerk ervaren dat de hel geen 

middel onbeproefd zal laten om – indien het mogelijk ware – zelfs de 

uitverkorenen te verleiden. Velen die de naam van christen dragen, maar 

Christus vreemd zijn, zullen geërgerd worden en tot afval komen. Het zal 

zaad blijken te zijn dat geen wortel heeft. Vandaar dat Jezus zegt: ‘Maar 

wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.’ De huichelaar en 

hypocriet zal dit woord niet verschrikken, maar het kan Gods ware volk 

menigmaal met veel vrees bezetten. Bij hen wordt in hun eigen waarne-

ming het volharden immers niet gevonden. En toch juist voor dezulken 

geldt het woord: ‘Vreest geen der dingen, die gij lijden zult.’ Want het 

vuur der verdrukking zal voor hen niet heter gestookt worden dan dat 

de grote Goudsmid dit zal toelaten. Zij zullen overwinnen, omdat de 

Overwinnaar hen is voorgegaan.

De Heere roept Zijn Kerk daarom toe: ‘Zo waakt dan, want gij weet den 

dag niet noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.’

Leeft u nog voor eigen rekening? O, hoor dan de waarschuwing van Jere-

mia: ‘Geeft ere den HEERE uw God, eer dat Hij het duister make en eer uw 

voeten zich stoten aan de schemerende bergen; dat gij naar licht wacht, en 

Hij datzelve tot een schaduw des doods stelle, en tot donkerheid zette.’

 Uw Koninkrijk koom’ toch, o Heer’!

 Ai, werp den troon des satans neer;

 Regeer ons door Uw Geest en Woord;

 Uw lof word’ eens alom gehoord,

 En d’ aarde met Uw vrees vervuld,

 Totdat G’ Uw rijk volmaken zult
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