
Bijbelkring  26-04-2017

Openbaring - Brief aan de
kerk

8e bijeenkomst over ‘De 
twee getuigen’ 

Openbaring 11: 1 – 19

Allen hartelijk welkom



Enkele huishoudelijke mededelingen

 Graag de lijst invullen, voor  
zover nog niet gedaan  
(naam, adres,   
telefoonnummer,      
mailadres)

 Graag 3 corveeërs.
 Heeft iedereen de presentatie   

kunnen vinden?



Zingen Psalm 29 vers 2

's HEEREN stem, op 't hoogst geducht,
Rolt en klatert door de lucht;
Berst, met vreselijk geluid,
Op de grote waat'ren uit;
Klinkt, met nadruk en vermogen,
Heerlijk uit de hemelbogen.
't Schepsel beeft en staat verwonderd,
Als de God der ere dondert.



Bijbelgedeelte voor vanavond

Openbaring 11: 1 t/m 19



Terugblik
 Nadat de 6e engel de bazuin heeft 

geblazen, worden 4 wraakengelen 
losgelaten.

 Johannes ziet talloze legioenen 
paarden; 1/3 deel v/d mensheid 
wordt  gedood.

 Deze paarden zijn ware ‘hells angels’: 
zij brengen de hel op aarde.

 Toch  bekeren de mensen zich niet; 
ze blijven zondigen tegen Gods 
geboden.

 Vóór de 7e bazuin geblazen wordt, is 
er weer een  pauze.

 In deze pauze wordt Johannes 
geroepen tot profeet door een 
indrukwekkende engel die met één 
voet op de zee en met de andere op 
de aarde staat. 

 Wat hij ziet, mag Johannes niet 
opschrijven, maar moet hij 
verzegelen.

 In de hand van de engel is een boekje 
dat Johannes moet nemen en eten.

 De inhoud ervan is zowel zoet als 
bitter.

 De opdracht om voor vele volken te 
profeteren, is zeer waarschijnlijk door 
de verspreiding van de Bijbel 
werkelijkheid geworden.



Meetlat
 Johannes krijgt een meetlat én de opdracht de tempel te 

meten - een soortgelijke opdracht als bij Daniël.
 Deze opdracht is symbolisch en kan zowel op 

verwoesting als bescherming tegen vernietiging duiden.
 Zie voor verwoesting:

 Jes. 34:11 Kauw en nachtuil zullen het in bezit 
nemen, ransuil en raaf zullen daar wonen. Hij zal er 
het meetlint van de woestheid over uitspannen en het 
paslood van de leegte. 

 Amos 7:7-9 Het visioen van het paslood 7 Dit heeft Hij 
mij laten zien, en zie, de Heere stond op een loodrechte 
muur met een paslood in Zijn hand. 8 Toen zei de 
HEERE tegen mij: Wat ziet u, Amos? Ik zei: Een 
paslood. Daarop zei de Heere: Zie, Ik ga een paslood 
plaatsen in het midden van Mijn volk Israël. Ik zal het 
niet langer voorbijgaan. 9 Verwoest zullen worden de 
offerhoogten van Izak, de heiligdommen van Israël 
zullen worden verwoest, en tegen het huis van 
Jerobeam zal Ik opstaan met het zwaard. als op een 
feestdag. 

 Klaagl. 2: 8 De HEERE heeft besloten om de muur van 
de dochter van Sion te gronde te richten; Hij heeft het 
meetlint uitgespannen, Hij heeft Zijn hand niet 
teruggetrokken van de verslinding. Hij heeft de 
vestingwal en de muur rouw doen bedrijven, samen zijn 
zij ingestort. 

 Zie voor bescherming:
 Zach. 2: 1-5 Opnieuw sloeg ik 

mijn ogen op en zag, en zie, er 
was een Man met een meetsnoer 
in Zijn hand. 2 Toen zei ik: Waar 
gaat U heen? Hij zei tegen mij: 
Ik ga Jeruzalem opmeten om te 
zien hoe groot zijn breedte en 
hoe groot zijn lengte zal 
zijn. 3 En zie, de Engel Die met 
mij sprak, trad naar voren en een 
andere engel trad Hem 
tegemoet. 4 En Hij zei tegen 
hem: Loop snel, spreek tot die 
jongeman en zeg: Jeruzalem zal 
niet ommuurd blijven vanwege 
de veelheid aan mensen en 
dieren in haar midden. 5 En Ík 
zal voor haar zijn, spreekt de 
HEERE, een muur van vuur 
rondom, en Ik zal in haar 
midden tot heerlijkheid zijn. 



Drie terreinen
 De opdracht tot meten 

aan Johannes lijkt op 
bescherming (zie Zach. 2 
– vorige dia) te wijzen.

 De opdracht omvat drie 
terreinen:
 Het heiligdom van God
 Het altaar
 De aanbidders 

 Er lopen allerlei lijnen 
van Openbaring 11 naar 
Daniël 11 en 12.



Heiligdom 
 De tempel is al verwoest als Johannes dit  alles 

schrijft.
 De opdracht is dus niet letterlijk bedoeld.
 De (verwoeste) tempel levert slechts het 

materiaal voor de beeldspraak, daarbij gaat 
het om de symboliek.

 Met heiligdom wordt Gods woonplaats bij 
Zijn volk bedoeld.

 Die woonplaats is in de apostolische brieven 
de gemeente: een woonplaats van God in de 
Geest.

 Die gemeente wordt door de oordelen heen 
bewaard. Dat geldt ook het (reukoffer)altaar:  
gebeden.

 Aanbidders: in het heilige doen de priesters 
dienst; de gemeente is een koninklijk 
priesterdom (1 Pt. 2:9).

 In deze 3 beelden garandeert God de 
bescherming en bewaring van de Zijnen, de 
verzegelden én de verhoring van hun 
gebeden.

 De heidenen, die de heilige stad onder de voet 
zullen lopen, spelen een belangrijke rol in het 
uitvoeren van de slechte bedoelingen van het 
beest.

 Jeruzalem en de tempel bestaan niet meer als 
Johannes dit ziet.

 Wat wereldwijd en door de tijden heen 
gebeurt, is a.h.w. geconcentreerd op één 
plaats en in één tijd: Jeruzalem.

 Overigens duurt het 42 maanden: 
 een begrensde tijd
 een lange tijd.

 Boodschap: de vervolgingen zijn langdurig en 
hevig, maar de gelovigen worden bewaard (zie 
ook Openb. 7: de verzegelden worden aan 
martelaarschap blootgesteld, maar bewaard).



De twee getuigen
 Getuigen horen bij een proces; God 

heeft een rechtsgeding met de heidenen 
-> tot hun bekering.

 Het beeld van de getuigen verwijst naar 
Zach. 4. ‘Getuigen’ duidt op het 
profetische getuigenis van de kerk.

 Boetekleed: oproep tot bekering.
 Olijfboom en kandelaar: ze ontvangen 

de olie v/d Geest en verspreiden het 
licht van het evangelie.

 Dit is het laatste getuigenis vóór het 
oordeel.

 Twee getuigen, want in de mond van 2 
of 3 getuigen…. (Matt. 18:16).

 Hun tegenspeler is het beest uit de 
aarde (vs. 7), ook wel ‘valse profeet’ 
genoemd. 

 Zoals het getuigenis van de 2 getuigen 
de hele wereld geldt, zo ook die van de 
valse profeet.

 Voor wie hen de mond wil snoeren, zijn 
de 2 getuigen onaantastbaar: vuur 
verslindt de tegenstanders (Elia, 2 Kon. 
1: 9 -12).

 De profetenmond wordt een 
vuurmond!

 De 2 getuigen hebben de volmacht van 
Elia en Mozes (om de hemel te sluiten 
dat er geen regen valt; om water in 
bloed te veranderen).

 De vijanden proberen de getuigen de 
mond te snoeren, wat niet lukt. 

 Zij kunnen echter de leefbaarheid op 
aarde beknotten: Gods plagen tegen de 
mensheid die zich verhardt.

 Dat de getuigen lijken op Mozes en Elia 
vindt zijn oorzaak in hun confrontatie 
met heidense invloeden.



Gedood

 Zolang hun getuigenis duurt, zijn de 2 
getuigen onschendbaar.

 Als God de genade van hun getuigenis 
terugtrekt, krijgen andere krachten vrij 
spel.

 Het beest uit de afgrond (= zijn bakermat) 
doet hen geweld aan en doodt hen.

 Nadat ze zijn vermoord,  is de vijandschap 
op de 2 getuigen nog niet bekoeld, want 
hun lijken blijven onbegraven liggen (= 
teken van grote schande, Ps. 79:1-3) in de 
‘wereldstad’ (genoemd: Sodom, Egypte, 
Jeruzalem), want daar hebben zij 
geprofeteerd. 

 De wereldbevolking ziet de ‘overwinning’ 
van het beest en verheugt zich erover.

 Toch is de overwinningsroes beperkt: 
3,5 dag. Dat ziet op een gebroken geheel 
(3,5 is de helft van 7; deze vreugde is 
beperkt en onvolmaakt).

 Het getuigenis is ervaren als kwelling  
(vs. 10); het is moeilijk te verteren.

 Nu ze gedood zijn, viert men feest: een 
omgekeerd Purimfeest (vs. 10; Ester 9).

 De mensheid juicht echter te vroeg, 
want waar het kruis genoemd wordt 
(vers 8) is de opstanding dichtbij: God 
maakt de 2 getuigen weer levend.

 De mensheid reageert in paniek.



Hemelvaart
 Op de opstanding van de 2 getuigen 

volgt hun hemelvaart = rehabilitatie 
(Elia, Jezus).

 De toeschouwers worden ‘vijanden’ 
genoemd (vers 12).

 De overwonnenen worden 
overwinnaars.

 Betekenis: het getuigenis van de kerk 
is niet tot zwijgen te brengen.

 De met de hemelvaart gepaard 
gaande aardbeving is voorbode van 
het einde: 10% van de huizen stort in 
en 7000 mensen komen om: het 
leven wordt steeds minder leefbaar, 
maar er is nog tijd van bekering.

 Grote vrees loopt uit op verering van 
God.

 Is dit schijn of werkelijkheid?
 Parallellen (qua woordkeus zoals 

‘God des hemels’) zien we met de 
geschiedenis van Jona: de 
scheepslieden vreesden de Heere en 
de mensen van Ninevé bekeren zich.

 Dat God de dood van de 2 getuigen 
toelaat, vindt zijn oorzaak hierin dat 
hun sterven hun getuigenis bekroont 
en tot bekering van velen leidt.

 Niet alleen oordelen, maar Gods 
goedertierenheid leidt tot bekering.

 Het gaat zoals met de dood van 
Christus die (na de uitstorting van de 
HG) leidt tot bekering van vele Joden 
(zie Pinksterpreek van Petrus).



Eenzelfde gevolg
 Door heel de 

kerkgeschiedenis heen zien 
we eenzelfde effect: het 
bloedgetuigenis van 
martelaren leidde niet zelden 
tot bekering van (hun) 
vijanden.

 Als mensen hun leven over 
hebben voor hun  getuigenis, 
moet hun boodschap wel 
waar zijn.



Het 2e wee
 Met de gebeurtenissen van 

H. 11 is het 2e wee 
voorbijgegaan.

 Het laat zien:
 De macht van het beest 

uit de afgrond kan het 
profetisch getuigenis van 
de gemeente van Christus 
wel aantasten, maar 
brengt tegelijk 
ontwikkelingen tot stand 
die tot berouw leiden.

 Het introduceert heel beknopt 
nieuwe beelden die in de nog 
volgende hoofdstukken verder 
worden uitgewerkt, zoals
 de grote stad (vers 8).
 het conflict tussen het  beest 

en de heiligen (vers 7).



 Het aanhoudende terroristische geweld in naam van de islam zorgt 
ervoor dat meer moslims dan ooit tevoren hun geloof vaarwel zeggen 
en christen worden. Voor de periode 1960 tot 2010 komt dat aantal op 
ruim 10 miljoen ex-moslims. (RD 25-03-2017).



De 7e bazuin
 Met het bazuingeschal van de 

7e engel wordt een serie 
(bazuinstoten) afgesloten. 

 Tegelijk wordt een volgende 
en beslissende zevendelige 
reeks aangekondigd.

 Bij het verbreken v/h 7e zegel
bleef het stil; bij het blazen 
v/d 7e bazuin klinken luide 
stemmen. 

 De vraag bij wie deze 
stemmen behoren (bij de 4 
wezens, bij het koor van 
verlosten?) wordt niet 
beantwoord. 



Lofzang
 Het stemmenkoor laat een 

overwinningsroep horen: God is 
metterdaad Koning over de wereld, 
ondanks alle tegenkrachten. 

 Hij heeft d.m.v. Zijn oordelen bewezen 
dat Hij regeert; Zijn koningschap is 
gevestigd.

 Christus heeft deel aan de 
heerschappij van God.

 We zullen nog gaan zien welk aandeel 
dat is. 

 Het 2e deel van de lofzang laat weten 
dat Gods regering eeuwig duurt. 

 Wie is de ‘Hij’ van wie wordt gezegd 
dat Zijn koningschap eeuwig is:  van 
God of van Christus? Of van beiden?

 Christus heeft nú het koningschap (Matt. 
28: 20) en geeft het a/h eind v/d tijd terug 
aan Zijn Vader (1 Kor. 15:24).
 ‘Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het 

Koninkrijk aan God en de Vader zal 
overgegeven hebben.’

 Of kunnen we zeggen dat God voor 
eeuwig door Christus zal regeren? We 
kunnen Vader en Zoon toch niet 
losmaken van elkaar!



24 ouderlingen
 De 24 oudsten op hun tronen 

(= ze delen in Gods 
regeringsmacht) komen van 
hun tronen af om God te 
aanbidden en te bezingen.

 Bij de onthulling van Gods 
hoogste glorie past de diepste 
verootmoediging.

 Hun aanbidding en lofzang is 
een dankgebed.

 Die dank geldt dat God nu 
aantoonbaar en zichtbaar de 
macht in handen heeft.

 God was altijd al Koning, maar 
Hij was het op een verborgen 
wijze (kruisgewijs).

 Nu is Hij het daadwerkelijk.
 Met satans macht is het 

afgelopen! 

 Hun danklied geldt:
 Gods toorn die ontbrandt is omdat de 

volken Gods regering niet wilden 
aanvaarden -> zie Psalm 2:
 1 Waarom woeden de heidenen, en 

bedenken de volken ijdelheid?
 2 De koningen der aarde stellen zich op, 

en de vorsten beraadslagen samen tegen 
de HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, 
zeggende:

 3 Laat ons hun banden verscheuren, en 
hun touwen van ons werpen.



Recht spreken
 De komst van Gods toorn 

in de vorm van oordelen 
over de inwoners v/d 
aarde is tegelijk het 
tijdstip om:
1. de doden te oordelen;
2. loon te geven aan Gods 

dienaren: heiligen, die 
Gods naam vrezen: 
kleinen en groten;

3. verderf en onheil te 
brengen over degenen 
die de aarde vernietigen.

 Deze drie thema’s 
worden hier aangestipt, 
maar in het vervolg 
uitvoerig uitgewerkt.



Gods dienaren
 Gods dienaren worden 

getypeerd als mensen die:
 bereid zijn tot dienst aan 

God (= Zijn dienaren); 
 als profeten Zijn woord 

doorgeven = profeten); 
 God toebehoren (= 

heiligen);
 Gods naam vrezen / eren.

 Dit totaal aan heiligen 
omvat alle schakeringen van 
de mensheid, kleinen en 
groten: Ps. 115: 13 -> 
 Hij zal zegenen, die den 

HEERE vrezen, de kleinen 
met de groten.



Verderf van de 
verdervers
 De tijd om te oordelen 

is ook het moment om 
degenen die de aarde 
vernietigen zelf te 
vernietigen.

 God laat niet 
ongestraft die de aarde 
uitbuiten.



Gods tempel
 Een laatste reactie op het 

blazen v/d 7e hoorn is dat de 
tempel van God opengaat en 
dat de ark v/h verbond 
zichtbaar wordt.

 Dit is het ‘origineel’  
waarnaar het aardse model 
is gemaakt (Ex. 25:40):
 Zie dan toe, dat gij het 

maakt naar hun voorbeeld, 
hetwelk u op den berg 
getoond is.

 Al eerder kwamen wij bij 
herhaling het 
(reuk)offeraltaar tegen dat 
net voor het voorhangsel 
staat.

 Nu wordt de ark zichtbaar, 
d.w.z.: ons wordt een blik in 
het heilige der heiligen 
gegund.



Verbondsark 
 De ark is teken / onderpand 

van
 Gods verbond met Zijn 

volk,
 Gods wonen bij Zijn volk,
 Gods koningschap ,
 de belofte v/d Messias,
 de bestraffing van Gods 

vijanden (Jericho).
 Al deze aspecten komen nu 

tot vervulling.

 Kort en goed: het 
zichtbaar worden v/d ark 
betekent dat God zich 
verplicht om te doen wat 
de ouderlingen hebben 
gezongen (vs. 18). 

 God blijft trouw aan Zijn 
verbond!



Bliksemstralen
 De opsomming wordt steeds langer: de hagel 

is nieuw; God breidt Zijn wapenarsenaal uit.
 Zware hagel: o.a. herinnering  aan de 7e

plaag in Egypte, aan de strijd met de 
Kanaänieten (Joz. 10:11).

 D.m.v. de ongekende krachten van Gods 
gerichten zal Hij Zijn doel bereiken.

 Dit alles laat zien dat Gods macht in werking 
is getreden tot schrik van de volken en tot 
heil van Zijn dienaren. 

 Te midden van alle dreiging biedt dit visioen 
de troost dat God regeert, nog vóór de 
ondergang van Gods grote tegenstander 
wordt genoemd. 



Gespreksvragen bij Openbaring 11

1. In oudtestamentische tijden woonde God bij Zijn volk in tabernakel en tempel. Ook in de gemeente  van het 
nieuwe verbond woont God. Hoe stelt u zich dat wonen van God bij het volk van het nieuwe verbond voor? 
(betrek bij uw antwoord Joh. 14:16, 23 en Ef. 2: 19 - 22).

2. Als de gemeente van het nieuwe verbond Gods woonplaats is, zoals u hebt gevonden in de teksten onder 1, wat 
zegt ons dat voor onze omgang met  Woord & Geest? Wat zegt het u dat de vroegste christenen gingen staan 
als de Schriften werden voorgelezen? Bespreek met elkaar hoe onze houding ten opzichte van het Woord is en 
wat daarvan de gevolgen zijn.

3. We kunnen de Geest persoonlijk en als gemeente bedroeven. Hoe kun je als gemeente de Heilige Geest 
bedroeven? Wat gebeurt er als een gemeente de Geest bedroeft? Wat betekent voor ons in dit verband het 
gebed van David in Psalm 51:13?

4. Wie verzegelt is, is zeker van Gods bescherming en bewaring. Het is dus levensbelangrijk  te weten of je 
verzegeld bent. Hoe weet je dat? (zie 2 Kor. 1:22, Ef. 1:13 en Ef. 4:30). Hoe stelt u zich deze verzegeling voor? 

5. ‘God heeft een rechtsgeding met deze wereld’ hoorden we in verband met het optreden van de twee getuigen 
van God (zie ook Joh. 16:8). Heeft Hij dat alleen met de wereld of ook met ieder mens persoonlijk? Waarover 
gaat het in dat rechtsgeding vooral, denkt u? En wat heeft dat rechtsgeding te maken met de kennis van onze 
ellende als weg naar de verlossing. 

6. De dood van de 2 getuigen leidt tot bekering van velen. Had dat ook anders gekund? Wat zegt het u dat geweld  
moslims massaal in de armen van het Evangelie drijft? (Enkele cijfers:  In 1965 vond in Indonesië een 
couppoging plaats met als gevolg grote geweldsuitbarstingen waarbij honderdduizenden mensen werden 
gedood door fanatieke moslims, die soms op straat rondliepen met de hoofden van hun slachtoffers. Sindsdien 
zijn in Indonesië, zo is op grond van wetenschappelijk onderzoek becijferd, meer dan 6 miljoen moslims 
christen geworden. Ook de aanslagen van 11-09-2001 in de VS laten zien dat geweld de golf bekeringen 
versterkt. In de periode erna werden wereldwijd zeker 400.000 moslims christen. Bron: RD 25-03-2017).

7. Aan het slot van Hoofdstuk 11 klinkt de lofzang op Gods / Christus’ Koningschap omdat dit zichtbaar wordt. 
Nu al geloven we dat  God / Christus koning is, al is het nog onzichtbaar. Er wordt in dat verband wel gezegd 
dat God regeert op de wijze van het kruis. Wat betekent dat? Wat zijn daarvan de gevolgen voor onze visie op 
de Godsregering?    



Losse eindjes afhechten



Volgende keer
D.v. in het 

nieuwe seizoen.
Data worden 

bekend gemaakt 
via de kerkbode.

Graag voor 
volgende keer 
alvast 
Openbaring 12 
doornemen!



Zingen Psalm 93 vers 1 en 4
 De HEER regeert; de hoogste Majesteit,

Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid,
Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER,
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 



Einde van deze presentatie
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