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Maar Ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de 

Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van 

de Machtige………

Matteüs  26:64    
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VOORAFJE

De positieve reacties naar aanleiding van de verspreiding van de gratis 
Bijbelstudies, zijn in dank aanvaard. God komt de eer toe! Menig 
bijbelstudiebijeenkomst werd gevuld met een topic over de relevantie 
van de kerk. De daadwerkelijke bescherming van de kerk door Christus 
zelf, werd met Bijbelse bewijzen aangetoond. Met de daarop volgende 
gratis schets over de 180 eigenschappen van de heilige Geest, werd 
een levendige inkijk gegeven in de machten en de krachten van die 
goddelijke Persoon. Een Persoon die veel meer doet dan je op het 
eerste gezicht zou verwachten. 

Ook het Koninkrijk van God was weer te vinden. De ontdekking in een 
andere gratis verkrijgbare studie met de naam: ‘Parameters van Gods 
Koninkrijk’, toont aan dat het Jezus steeds om de ‘vruchten’ is te doen. 
We gaan zeer zeker ontdekken dat de visioenen uit het Bijbelboek 
Openbaring daar niet van verschillen. Jezus blijft dezelfde! Zijn visie is 
gericht om ons voor te bereiden op een koningschap samen met Hem 
en Zijn Vader. Vanuit die visie, deelt Jezus ‘Zijn liefde’ met ons. Dat is 
Zijn missie! Alleen vanuit die Liefde zijn wij in staat om nu al mee te 
regeren in Zijn Koninkrijk. Wij krijgen de heilige Geest om met Zijn 
vrucht voor onze medemensen te zorgen en ze te dienen. Jezus wil dat 
wij dat net zo doen als Hij. Hij wil ons veranderen tot Zijn evenbeeld. Dat 
deze megaoperatie van die Geest een grote inspanning vergt, dat is 
evident. Zo gemakkelijk laten wij ons niet veranderen. De kerk is daarbij 
een instrument om het Koninkrijk van God te laten zien. Zij bezit immers 
de sleutels om dat Rijk te openen. 

Jezus drukt ons met de neus op de heilsfeiten. Wie het Koninkrijk van 
God zoekt, zal alles worden gegeven wat nodig is. Wie zich door middel 
van die sleutels aan Gods Rijk laat binden, is ook in verbinding met de 
hemel. Het omgekeerde is echter al even waar; wie zich op aarde van 
Gods Koninkrijk afsluit, leeft ook met een gesloten hemel. Een 
‘ontbinding van de hemel’ die alleen door een veilig beheer van de  
sleutels voorkomen kan worden. Het Koninkrijk van God is niet los 
verkrijgbaar. De toegang tot Gods Koninkrijk heeft gevolgen voor onze 
burgerrechtelijke verhoudingen met de hemel. Jezus zegt het zelf: ‘wat 
jullie op aarde bindend verklaren, zal in de hemel zijn gebonden en wat 
jullie op aarde ontbinden, zal in de hemel ontbonden zijn’.  

In deze Bijbelstudie gaan we op zoek naar de betekenis van die 
hemelse verbinding. Wat betekenen die woorden voor mij in het leven 
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van alledag? Merk ik iets van een open hemel? Of blijft de hemel 
gesloten? Jezus maakt ons duidelijk dat die hemelse verbinding te 
maken heeft met Gods Koninkrijk. Jezus geeft je alles wat je nodig hebt 
vanuit de hemel, wanneer je Zijn gerechtigheid en Gods Koninkrijk 
zoekt! Het klinkt ons raar in de oren, maar voor wie welbewust in Gods 
Koninkrijk woont, is het de gewoonste zaak van de hemel. Een levende 
relatie met de Koning zelf; de Almachtige Monarch die je voorziet van de 
hemelse schatten en gaven en ook jou zichtbaar als Zijn instrument wil 
gebruiken. Een Koning die jou bij Zijn regeringstaken betrekt en je met 
Woord en Geest ondersteunt. Een Regeringsleider, die zelfs het 
ambtelijk overleg niet schuwt, zodat je met Hem mag meeregeren. 
Bovendien laat de Koning de dienaren in Gods Rijk niet werken zonder 
plan. Juist dat plan gaan we in deze Bijbelstudie bladzij voor bladzij 
bestuderen. Deze studie laat je jaloersmakend meegenieten, zodat de 
ministers in Gods Koninkrijk zicht krijgen op de regeringsplannen van de 
Koning. Het is een troostboek voor Zijn dienaren. Dat we bij het woord 
‘dienaren’ niet exclusief moeten denken aan predikanten, evangelisten 
of andere ambtsdragers, dat gaan we ook ontdekken. 

Lees je mee? Het totale werk bestaat uit twee delen. Je hebt nu deel 2 
in handen

16 september 2017
Namens de Redactie 
Elihu van Groeneveld 

(2 Korintiërs 3:5)
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Thema

14

14.1 | LANG ZULLEN WE LEVEN
Thema 14: De Man met de sikkel

______________________

Openbaring 14:13

“De hartelijke felicitaties voor wie sterft in Christus”. Dat zijn de hemelse 

woorden die Johannes mag noteren. De heilige Geest bekrachtigt deze 

gelukwens met een amen. Wanneer je sterft in Christus, mag je rust vinden, 

want alle goede werken worden jou nagedragen.

_____________________

‘Jij hoort toch óók bij Jezus...............?’ 
‘Jij bent toch ook één met Hem………....?’ 
‘Jij spreekt toch ook Zijn taal ………….………?’

Tot driemaal toe weerklonken soortgelijke vragen zo’n tweedui-
zendjaar geleden in de paleistuin van de hogepriester. Evenzo vaak 
werden die drie vragen met grote stelligheid ontkend.....

Het is de nacht van de arrestatie van Jezus. Gods Woord en Zijn 
Geest liggen dood op het plein in Jeruzalem (aflevering 10.2). Zij 
kunnen Hun werk niet meer doen. Het resultaat van die geestelijke 
afwezigheid is meteen zichtbaar en hoorbaar: De leerlingen 
verlaten Jezus allemaal. Zelfs bij de opstanding is er geen 
betrouwbare ooggetuige te vinden. Eén van degenen die Jezus na 
Zijn arrestatie nog even tot in het hol van de leeuw weet te volgen, 
komt niet verder dan een drievoudige verloochening: ‘Ik ken Hem 
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niet! Nee, ik ken Hem echt niet! Nee hoor, ik hoor niet bij Hem!’ Het 
is notabene dezelfde man die aan de hand van Jezus over water kon 
lopen. Met Gods Geest is hij tot grote daden in staat! Het bewijs 
levert Hij ook op die gedenkwaardige allereerste Pinksterdag……! 
Maar zonder Gods Geest, kraamt hij er allerlei onzin uit (Marcus 
9:5; Johannes 13:8; Matteüs 16:22) ‘Nee, ik ken die Man niet!’ God 
moet notabene een haan inschakelen om de mens tot inkeer te 
kraaien (Job 38:36). Onze macht zonder de werking van de heilige 
Geest is hemel schreiend. Het stelt niets voor. Maar met Zijn Geest 
in ons, draait alles 180 graden om! Zie Gods redding! God leidt ons 
tot in de kleinste details; als het moet via het kraaien van een haan. 
Hij wil alles gebruiken om ons vast te houden. Zijn hogepriesterlijk 
gebed is erop gericht (Johannes 17:12). Vaak weten wij Gods weg 
na verloop van lange tijd wel te duiden. Wij kunnen dan achteraf 
precies aangeven wat God met ons deed en waar Hij ons heeft 
beschermd. Maar op het moment zelf, merken we er bar weinig 
van. Toch is het zoveel mooier om Zijn relatie en Zijn bemoeienis 
met jou op het moment zelf te ervaren. Die levende relatie heeft 
sinds Henoch een Bijbelse naam: ‘wandelen met God….!’

Terug naar die belangrijke vraag die Petrus tot driemaal toe van 
verschillende kanten kreeg te horen. Een stukje geschiedenis dat al 
tot in de kleinste details door God is voorbereid. Jezus kon vooraf al 
vertellen wat er zou gebeuren en hoe het zou aflopen. Jezus weet 
dat een mens zonder Zijn Geest tot niets goeds in staat is......

‘Jij bent toch ook één met Hem?’ Het is niet alleen een vraag die 
klinkt in de nacht voor Goede Vrijdag. Het is ook een vraag die 
zomaar tijdens een pastoraal gesprek zachtmoedig gesteld kan 
worden: ‘Jij bent toch ook verbonden met de Heer Jezus?’ Het is een 
vraag die nooit misstaat bij geloofstwijfel. Het is evengoed een 
vraag die past in een geloofsgesprek wanneer het gaat over zonde 
en ongerechtigheid. Een vraag die lang niet altijd uitmondt in een 
hartgrondige erkenning. Een vraag die op z’n hoogst wordt 
beantwoord door een bescheiden knikje, of het leidt tot een 
pijnlijke stilte…….. Meer hoeft ook niet……., want het is in feite een 
retorische vraag. Een vraag in een stijlfiguur waarop je in feite geen 
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antwoord verwacht, maar een vraag die dwingt tot nadenken………. 
‘Jij bent toch ook één met Jezus…….?’ 

Terugkijkend op de eigen doop, mag iedereen op die vraag 
hartgrondig ‘ja’ zeggen. Een bevestiging die ons gelijktijdig 
beschaamd maakt, want de doop, is als teken van die 
verbondenheid, nooit een keuze van onszelf. Zelfs niet wanneer het 
een volwassene overkomt. God heeft het in al zijn wijsheid zo 
beschikt dat Hij vóór jou heeft gekozen. God leidt in het ‘grootte’. 
Geloofshelden, zoals Noach, Abraham, David, Paulus, Luther, 
Calvijn……. heeft God onvoorwaardelijk voor Hem laten kiezen, net 
als Hij dat bij jou doet! Gods leiding mag je ook op een andere 
manier herkennen. Gewoon omdat Hij jouw voorouders -of 
jouwzelf wellicht- in aanraking bracht met Jezus Christus. Hij 
regeert zelfs in het ‘kleine’, door jouw keuze voor een bepaalde 
baan; door ontslag, door ziekte die Hij op je pad brengt; door de 
keuze voor een bepaalde woonplaats of woning….. en als het moet 
gebruikt God soms een kraaiende haan om jouw leven te keren….... 
Op die manier verbindt God mensen aan Jezus en verwerft Hij voor 
Zichzelf kinderen (Johannes 1:13). Dat doet Hij op ontelbaar veel 
manieren. Soms is het een uitdaging om Gods weg in jouw leven te 
ontdekken…..soms ligt het er duimendik bovenop…….! Maar hoe het 
ook is: God heeft jou persoonlijk op de één of andere manier aan 
Christus verbonden. Het is honderdprocent Zijn werk en Zijn keus 
(Efeziërs 1). 

Het Bijbelvers dat de Redactie in deze aflevering behandelt, 
verwijst naar die ‘verbinding’. Een verbinding waar jezelf part noch 
deel aan hebt. Die ‘verbinding’ is de keus van God……. en toch de 
gelukwensen vanuit de hemel. Ze zijn door Johannes op schrift 
gesteld. Gefeliciteerd met die verbinding met Jezus…... ‘Lang zal je 
leven in de Gloria’. 

De betekenis van ‘in de gloria’ reikt verder dan een simpel verjaar-
dagliedje. Het heeft een hoogwaardige christelijke achtergrond. Het 
komt uit het Latijn: Gloria in excelsis Deo. Bij een vertaling naar het 
Nederlands herken je het meteen: ‘Ere aan God in de hoge’. Het zijn 
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de eerste woorden van de engelen in de kerstnacht. ‘Eer aan God!’ 
Wie jarig is kan nooit zelf ‘de eer’ krijgen. Want waarvoor zou je de 
jarige kunnen eren? Wat is jouw aandeel bij een jaartje ouder 
worden? Wat heb je er zelf aan gedaan om die leeftijd te bereiken? 
Sommigen zeggen het ook gewoon, nadat de felicitaties in 
ontvangst zijn genomen: ‘gewoon een kwestie van ademhalen.’ 
Maar weet, dat ook de ademhaling en al jouw doen en laten, Gods 
werk is (Daniel 5:23). Een christen begrijpt het als geen ander: de 
jaren liggen in Gods hand. Zo viert een christen de verjaardag. Je 
wordt -net als in het voorliggende Bijbelvers- gefeliciteerd met iets 
waar je zelf niets aan hebt gedaan. Het is allemaal gekregen. Het is 
een geschenk van God. 

De Bijbel staat vol met dergelijke felicitaties, waarbij je het feest 
van de genade viert. Soms vind je daarvoor het woord ‘zalig’ of 
‘welzalig’. Tegenwoordig lees je meestal het woord ‘gelukkig’. Het 
klinkt als iets toevalligs. Een ‘toeval’ waar je mee wordt 
gefeliciteerd. Je hebt geluk gehad! Maar de Bijbel leert dat het 
‘toeval’ van God komt. Het ‘valt je toe! God gaat over heil en onheil 
en dus ook over geluk en ongeluk! (Zondag 10 Heidelbergse 
Catechismus). Met dat geschenk van God, jouw verjaardag, word je 
gefeliciteerd. Bij mensen die het eigendom zijn van Jezus Christus 
en die elkaar feliciteren mag je in elke felicitatie aflezen dat het een 
genadig geschenk van God is. Ook een jaar ouder worden komt van 
Hem. Achter elke felicitatie voor je verjaardag schuilt ook vaak een 
niet uitgesproken andere wens. Een wens die Jezus je zonder meer 
aanreikt: ‘dat je het komende jaar ook maar veel mag betekenen als 
dienaar in Gods Koninkrijk. Dat er veel vruchten mogen groeien, 
voor Hem, tot glorie van God’. 

Dezelfde soort felicitaties vind je terug in de Bergrede. De geluk-
wensen worden je daar in allerlei varianten toegedicht. ‘Het geluk' 
is het repeterende refrein in de Bergrede. In Openbaring 14:13, 
krijg je net voor de Wederkomst die felicitaties uit de hemel 
aangereikt. De hemel feliciteert ons helemaal ‘live’, want, zo mag 
het inmiddels duidelijk zijn: de woorden van Jezus die Johannes ons 
in Openbaring laat horen, zijn rechtstreeks gericht aan ons. De drie 
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engelen -en de nu te behandelen stem uit de hemel- spreken in het 
tijdperk na Hemelvaart en vóór de Wederkomst. Jij mag ze HIER EN 
NU als persoonlijk tegen jezelf gesproken aanhoren. Als je ze leest, 
dan hoor je ze ‘live’! Geen opnames van vroeger; geen geluid 
bestemd voor de toekomst. Geen woorden vanuit je eigen hart, 
waarbij je maar af moet wachten of het Gods Woord is of dat het 
eigen verzinsels zijn; nee, niets van dat al! De woorden in 
Openbaring 14:13 zijn woorden rechtstreeks uit de hemel, 
voorafgaand aan de Wederkomst van Jezus. Je hoort het goed! 
‘Gefeliciteerd!’

De hemel zingt het je toe: ‘lang zal je leven’. Het wordt je niet alleen 
toegezongen bij je verjaardag door familie, vrienden, kinderen en 
collega’s; het echte onvervalste lied met een Goddelijke belofte, 
klinkt met de woorden van Openbaring 14:13 rechtstreeks uit de 
hemel: ‘lang zal jij leven!’…….. maar, let op(!) wat er op volgt: Lang 
zal je leven, wanneer je…… sterft….! Een lang leven in het 
sterven??? ‘Zij die sterven in verbondenheid met Jezus zijn 
gelukkig?’ Staat dat er echt? Ja, dat staat er echt! ‘Wie sterft in 
verbondenheid met Jezus, is te feliciteren……. !?’ 

Je moet hier niet alleen denken aan de fysieke lichamelijke dood, 
maar ook aan de geestelijke dood van de ‘oude mens’ (Zondag 33 
Heidelbergse Catechismus). Want voor dat tweeledig sterven, 
gelden de felicitaties. Wanneer je (oude mens) sterft in de 
onlosmakelijke verbinding met Jezus Christus dan ben je echt 
gelukkig. Met die van Godgegeven ‘verbinding’ ben je ook te 
feliciteren……….. 

De heilige Geest is het er helemaal mee eens. Dat lees je ook in het 
voorliggende Bijbelvers. De heilige Geest beaamt het! De stem uit 
de hemel belooft ons een eeuwig leven, ook al betrekt Hij het op 
onze dood. Het is de laatste belofte voor de terugkeer van Jezus. 
Ook voor de laatste twijfelaar klinkt de stem uit de hemel. ‘Schrijf 
op: ‘Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de HEER 
sterven’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun 
inspanningen, want hun daden volgen hen na’ (NBG 1951). Neem 
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de opdracht van die stem maar ter harte: Schrijf het op, dan vergeet 
je het nooit! Het is namelijk maar niet zó een Bijbelvers. Dit 
Bijbelvers is een rechtsgeldig proces-verbaal van een verhoor. De 
Geest van God heeft het bekrachtigd. De felicitaties komen ook van 
Hem. Lang zal je leven, omdat wij met de daden van Jezus mogen 
pronken. Wij mogen net doen of alle goede daden die Jezus heeft 
verdiend, alsof het daden van onszelf zijn. Die goede daden van 
Jezus worden ons toegerekend, alsof, ja, alsof ikzelf alle 
gehoorzaamheid volbracht heb, die Christus voor mij volbracht 
heeft…………! (Antwoord 60 Heidelbergse Catechismus). Het is voor 
ons haast niet te geloven. Die goede vruchten volgen ons na. In de 
volgende aflevering is te zien hoe die goede daden worden 
geoogst……….

Zo krijgt Jezus het voor elkaar om Zich te omringen met mensen in 
het wit; een schare die niemand tellen kan. Het is honderdprocent 
Zijn werk. God verbindt ons aan Christus. In dat licht klinkt ook 
voor jou de retorische vraag: ‘Jij hoort toch ook bij Hem…….?’ God 
laat ons vrij om die vraag te beantwoorden………. Bij de doop maakt 
God Zijn keus bekend. Wie haalt het dan nog in zijn hoofd om het te 
ontkennen? Jezus zelf wijst ons op de gevaren van die houding: wie 
zich schaamt voor Mij, die zal het merken. Het heeft onher-
roepelijke consequenties op de relatie met de Vader en (let op!) ook 
met Zijn engelen (Lucas 12:9). Het gevolg is duidelijk: geen relatie 
met de Vader! Geen ‘verbondenheid’ met Christus! Je moet het 
stellen zonder engelenhulp! Je krijgt dan ook geen felicitaties! Zelfs 
het geluk van je nageslacht staat onder druk!

Wie sterft in verbondenheid met Christus, mag rekenen op witte 
kleren. Als het van onze daden afhangt, komt die witte schare die 
niemand tellen kan er nooit! Onze verbinding met Christus is Zijn 
werk. Er is niets van ons bij! Je hoeft het alleen maar te geloven 
(Antwoord 61 Heidelbergse Catechismus). En zelfs dat ‘geloof’ is 
uiteindelijk een geschenk van Hem (Galaten 5:22). Het is net als 
met je verjaardag. Je wordt aan alle kanten gefeliciteerd, maar je 
hebt er zelf niets aan kunnen doen. Zelfs de hemel roept het je toe….
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14.2 | JEZUS TERUG OP DE WOLKEN
Thema 14: De Man met de sikkel

________________________

Openbaring 14:14-15

Johannes doet vanuit het visioen verslag van de Wederkomst van Jezus. Als 

ooggetuige rapporteert hij over een witte wolk met daarop Iemand die 

eruitziet als een Mens. Naast een kroon op Zijn Hoofd heeft Jezus een scherpe 

sikkel in Zijn Hand. Een engel ondersteunt het visioen met een luide stem: 

‘Laat Uw sikkel komen om te oogsten. De aarde is er rijp voor.’ 

________________________

De boekrol in de rechterhand van Jezus rolt in de Bijbel steeds 
verder af. Johannes heeft de geschiedenis in visioenen voorbij zien 
komen. Velerlei hoogtepunten uit de Bijbelse geschiedenis lieten 
zich in profetisch perspectief herkennen. Johannes mocht in het 
Bijbelboek Openbaring ook verschillende hoogtepunten uit zijn 
eigen tijd vanuit een hemels panorama aan ons doorgeven. Beetje 
bij beetje konden de christelijke feestdagen worden 
geïdentificeerd: Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart laten 
zich in het Bijbelboek Openbaring in volle glorie terugvinden. 
Vanuit een hemels gezichtspunt ontvouwt (beter gezegd ‘ontrolt’) 
Jezus het verleden, het heden en de toekomst. Wat voor Johannes 
nog geschetst wordt als een toekomstbeeld, is voor ons de tijd 
waarin wij nu leven. ‘Onze’ eenentwintigste eeuw ontrolt zich voor 
de ogen van Johannes als de toekomst. Het is voor ons de dagelijkse 
realiteit. Wij mogen ons spiegelen aan de visioenen. Op die manier 
kunnen we met een hemelse perceptie, naar onszelf kijken. De 
toekomstvisioenen voor Johannes zijn voor ons de journaalbeelden 
van vandaag en de krantenkoppen van morgen. De economie eist 
steeds meer op van het vertrouwen in God en de wetenschap 
knabbelt aan alle kanten aan ons geloof. Het beest en het beeld 
mogen de heiligen overwinnen (Openbaring 13:7). Satan had vol 
vertrouwen zijn gezag aan het beest overgedragen (Openbaring 
13:2) en helaas, helaas, hij komt niet bedrogen uit....... De Redactie 
heeft dat behandeld in de thema’s 11 tot en met 13. De menselijke 
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systemen, bestaande uit de drie magere zesjes, waren goed te 
herkennen. Het gaf een ontluisterende kijk op onze maatschappij.

Vanaf Openbaring 14:14 wordt het voor ons anders. Van de 
Wederkomst van Jezus Christus hebben wij ook nooit real life 
beelden gezien. De schriftelijk rapportages van Johannes over de 
laatste visioenen, laten zich voor ons ook maar moeilijk omzetten 
naar natuurlijke beelden. Openbaring 14 is ook voor ons een 
novum, een geheel nieuwe ervaring……….…... alhoewel.......(?), niet 
helemaal natuurlijk......; want als we Jezus in het visioen zien 
terugkeren vanaf de hemel op een wolk, dan komen ons de 
woorden in herinnering van de twee in het wit geklede engelen bij 
de Hemelvaart: ‘Galliërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? 
Jezus zal op dezelfde manier uit de hemel terugkomen als jullie 
Hem nu hebben zien gaan……..’ Jezus zelf laat iets van de dynamiek 
zien waarmee Zijn Wederkomst gepaard gaat: als een 
bliksemschicht van oost naar west…….. Het zal niemand ontgaan 
(Matteüs 24:27). 

In het veertiende hoofdstuk van Openbaring mag Johannes in een 
visioen klip en klaar de feestdag zien waar iedere christen vol 
verlangen naar uitkijkt. Het is de christelijk feestdag die nog moet 
komen: de Wederkomst van Jezus Christus. Het is de feestdag waar 
Jezus zelf ook menigmaal naar verwees. Het is Zijn glorieuze 
terugkomst waar ook de oudtestamentische profeten bij herhaling 
naar uitkeken. Lang niet altijd wordt met de ‘dag des Heren’, de 
zondag bedoeld. Vaak verwijst het ook naar de tweede komst van 
de Mensenzoon. 

Johannes krijgt in een visioen te zien hoe die glorieuze feestdag 
eruit ziet. Hij ziet het vanuit hemels perspectief. Johannes is door 
Jezus de hemel binnen gebracht. Jezus vertrekt vanuit de hemel 
vanaf een witte wolk. Hij ziet Jezus zitten. Johannes mag het in een 
visioen zien gebeuren. Hij ziet Jezus als iets dat lijkt op een mens 
(NBV). De NBG-vertaling uit 1951 maakt meer zichtbaar. Daar 
wordt gesproken over een Mensenzoon met op Zijn Hoofd een 
gouden kroon. Het is onmiskenbaar Jezus, die als constitutioneel 
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Monarch Zijn dividend opeist: de goede vruchten! Want kijk maar 
wat Hij in Zijn hand houdt: een scherpe sikkel. De Bijbel in Gewone 
Taal heeft het over een zeis (Openbaring 14:14). De sikkel wordt 
gezien als het voorontwerp van de zeis. In ieder geval heeft Jezus 
een landbouwgereedschap in handen. Een instrument om te 
oogsten. De sikkel speelt bij de Wederkomst van Jezus een grote 
rol. Jezus gaat oogsten. Hij is Heer van de oogst. Hij eist de 
zorgvuldig door Hem gezaaide vruchten van de Geest met winst 
weer op! Je weet wel, het zaad dat door het Levende Water van 
Hem is gegroeid en gegroeid en gegroeid. Dertig-, zestig- en 
honderdvoudig. Het mosterdzaadje dat door Zijn Eigen toedoen is 
verworden tot een machtig Koninkrijk. Hij laat Zijn aanspraak 
daarop gelden. Zijn wedergeboren kinderen mogen dat Koninkrijk 
zien (Johannes 3:3). Zij weten hoe Koning Jezus dat Koninkrijk 
regeert. Alleen zij die geloven als een kind, hebben binnen dat 
Koninkrijk woning gemaakt. Zij zijn er binnengegaan. Zij weten hoe 
dat Koninkrijk hier op aarde werkt (Marcus 10:15). Een Rijk waar 
God voor ons zorgt en waar wij Zijn evenbeeld mogen zijn om voor 
elkaar te zorgen in onderling dienstbetoon. Jezus komt al dat 
‘goede’ oogsten! Al die goede vruchten die Hij door Zijn Geest in ons 
tot stand brengt. De discipelen herinneren zich ongetwijfeld die 
vrucht-eisende Jezus. Zelfs buiten(!) het ‘groeiseizoen’, vordert 
Jezus vruchten van een vijgenboom (Marcus 11:13). Het lijkt een 
onredelijke eis van Jezus, maar Hij weet als geen ander hoe het ooit 
geschapen is en hoe het ooit weer zal worden: elke maand zijn 
eigen vrucht (Openbaring 22:2). Bijna alle gelijkenissen van Jezus 
gaan over het Koninkrijk van God en de vruchten. Dáár is het Hem 
om te doen…… !!!!

God wil ons aan alle kanten duidelijk maken dat het steeds gaat om 
Zijn Koninkrijk en de groei van de goede vruchten. De Wederkomst 
van Jezus staat zelfs helemaal in het teken van die oogst. De engelen 
bieden assistentie. Ook zij zijn met een sikkel uitgerust om al het 
‘goede’ dat op aarde is verricht, te verzamelen….. Alsof de beelden 
in het visioen nog niet voor zichzelf spreken, krijgt Johannes een 
toelichting van roepende engelen: ‘Het is tijd om te oogsten; de 
aarde is meer dan rijp voor de oogst………’ 
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Op de dag van Zijn Wederkomst is Jezus niet te missen. Het kan 
bovendien geen verrassing zijn dat het Jezus bij Zijn Wederkomst 
om de vruchten gaat. Jezus verwijst er zelf naar: ‘Gelukkig is de 
dienaar van Mij die bij Mijn Wederkomst bezig is met het zorgen en 
dienen in Mijn Koninkrijk’ (Matteüs 24:46). 
 
Bij de volgende aflevering kunnen we misschien ontdekken wat 
Jezus met die vruchten doet. Hij heeft dan weliswaar het goede 
zaad gezaaid (Matteüs 13:37) maar het is ons, vanwege onze 
zonden niet altijd even goed gelukt om er wat moois van te maken. 
Wat heeft Hij bij Zijn Wederkomst aan onze onvolkomen vruchten? 
Wat doet Hij met ons kindergepruts? Wat moet Hij in hemelsnaam 
met al ons half afgemaakte werk…….? Daar heeft Hij toch niets aan 
op de nieuwe aarde? Daar kan Hij toch niets mee in het Nieuw 
Jeruzalem…….?
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14.3 | JEZUS EIST DE VRUCHTEN OP 
Thema 14: De Man met de sikkel

____________________

Openbaring 14:16

Tijdens de Wederkomst van Jezus ziet Johannes in het visioen hoe de 

Mensenzoon de oogst binnenhaalt. Jezus werpt het werktuig voor de oogst op 

aarde.

____________________ 

Jezus laat aan Johannes op profetische wijze zien, hoe Hijzelf 
terugkomt naar deze aarde. Zijn terugkeer is omgekeerd nagenoeg 
identiek aan de manier zoals Hij naar de hemel ging: op een wolk. 
Jezus laat zien dat het middel van vervoer gelijk is gebleven. Ook 
Zijn uiterlijk als Mensenzoon is niet veranderd. Hij is bij Zijn 
vertrek dezelfde als bij Zijn terugkeer. Het enige verschil zit in de 
uitrusting. Kijk maar naar de gouden kroon op Zijn hoofd en het 
werktuig in Zijn hand. Jezus presenteert Zich als Koning van hemel 
en aarde en als Heer van de oogst. Jezus heeft in de hemel bepaald 
niet stil gezeten. Hij en Zijn Vader hebben aan één stuk door 
gewerkt (Johannes 5:17). Door de heilige Geest hebben Zij het 
goede bij Gods kinderen willen bewerken. Het zijn de goede werken 
die God allemaal heeft voorbereid, en die de Geest in ons tot een 
uitvoering brengt! (Efeziërs 2:10). Jezus eist de oogst ervan op! 
Jezus ging op Hemelvaartsdag naar de hemel in Zijn nieuwe 
Lichaam. In datzelfde Lichaam komt Hij terug. Een wonderlijk 
hemels Lichaam dat geen hinder heeft van aardse materie. Een 
Lichaam dat Zich vrijelijk door tijd en ruimte verplaatst. Een 
Lichaam dat door een muur gaat, alsof het niet bestaat. Een 
Lichaam dat Zich soms laat herkennen in Emmaüs en dan weer in 
Galilea of Jeruzalem. Een lichaam dat zich ondanks Zijn hemelse 
heerlijkheid voedt met vis en communiceert met menselijke 
woorden en gebaren. Een onsterfelijk lichaam, waarin de nog 
aanwezige littekens in handen en voeten herinneren aan Zijn 
aardse missie: ‘Uit liefde de wereld redden’ (Johannes 3:16). Een 
missie die bij Zijn Wederkomst overigens niet is veranderd. Wel is 
het decor gewijzigd. In tegenstelling tot Zijn Hemelvaart, is zijn 
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terugkeer een publieke gebeurtenis. Elk oog zal Hem zien 
(Openbaring 1:7). Het is geen private aangelegenheid. Geen 
terugkeer voor de ogen van enkele getrouwen. Geen privé 
ontvangst, exclusief voor mensen die hand in hand elke dag naar de 
hemel staren. Hoe goed en mooi die hoopvolle verwachting ook is, 
toch zal de terugkomst van Jezus aan niemand ontgaan. Jezus komt 
voor mensen die Hem hoopvol verwachten, maar Hij komt ook 
terug voor mensen die in de waan van de dag hun vertrouwen en 
verwachting op iets anders stellen.....

Wanneer je Jezus zo terug ziet komen, met een kroon op Zijn hoofd 
en een werktuig voor de oogst in Zijn hand, dan weet je 
onmiddellijk waar het Hem om gaat: het is Hem om de vruchten te 
doen! Het is de Koning zelf, die het dividend van Zijn zorgvuldig 
gezaaide Woord komt oogsten. De profeet Jesaja mocht de werking 
al laten zien. ‘Zoals regen en sneeuw neerdaalt uit de hemel en 
daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, 
haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien 
en brood om te eten, zo geldt dit ook voor Mijn Woord; het keert 
niet vruchteloos naar Mij terug…..’ (Jesaja 55:10-11). 

Jezus haalt bij Zijn Wederkomst de oogst binnen. Een oogstfeest 
overigens, dat al op die glorieuze eerste Pinksterdag is begonnen. 
Het oogsten van de vrucht van de Geest, begon vanaf dat moment. 
Het eerste groen steekt daar al de kop op! Elke landbouwer kan je 
vertellen hoe vruchtgroei werkt: het gezaaide zaad bijvoorbeeld, 
groeit uit tot velden vol graan. Een groot gedeelte van de opbrengst 
wordt gebruikt voor consumptie. Een ander gedeelte van de 
opbrengst wordt weer als zaad gebruikt. Op die manier ontstaat er 
een systeem waar Jezus in Zijn gelijkenissen menigmaal aan 
refereert: ‘VRUCHTGROEI’ Jezus had zelf gezegd dat de kinderen 
die naar Zijn Woord horen en Hem koesteren, veel vrucht zullen 
dragen. Het is het geheim van Gods Koninkrijk (Lucas 8:10). Het is 
geen eenmalig tijdelijk groeisysteem, maar een continu proces, een 
flow, waar zelfs buiten het groeiseizoen, op onverwachte 
momenten nog wat valt te halen. Jezus had ook gezegd hoe je 
blijvend vrucht kunt dragen (Johannes 15:16). Vruchtgroei is geen 
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momentopname; niet iets dat maar zo af en toe opbloeit in je leven, 
maar een Koninkrijk van God dat je kunt zien wanneer je door de 
Geest van God bent wedergeboren (Johannes 3:3). Een Koninkrijk 
van God, als een geestelijk waarneembaar systeem, waaraan je kunt 
deelnemen door te geloven als een kind (Lucas 18:17). Jezus 
belooft ons dan een dertig- tot honderdvoudige vruchtgroei…….

Juist die vruchtgroei begint op Pinksteren voorzichtig zichtbaar te 
worden bij een paar getrouwen. Je herkent de Geest van God in de 
toespraak van Petrus. Ook in de offerbereidheid van Zijn Leerlingen 
en andere volgelingen herken je de Geest van God. De heilige Geest 
weet de kinderen van God te mobiliseren tot goed doen. Je ziet de 
vrucht van de Geest groeien tot in je eigen omgeving aan toe. Zelfs 
bij je zelf! Datgene, dat ooit met ÉÉN stervende Graankorrel begon 
(Johannes 12:24), is uitgegroeid tot een honderdvoudige vrucht……. 
Het zijn die vruchten die Jezus bij Zijn terugkeer opeist. Johannes 
mag ons laten zien hoe Jezus Zijn sikkel bij de Wederkomst op 
aarde werpt. Hij komt Zijn vruchten oogsten!

Paulus mag die vrucht van de Geest identificeren. Het is allereerst 
zichtbaar in ‘het geloof’, want zonder de heilige Geest, kun je nooit 
en te nimmer in Jezus Christus geloven. Je kunt de werkingskracht 
van deze heilige Persoon bij jezelf identificeren. Ga maar na: jij 
gelooft toch ook dat de zonde geen vat op jou heeft, terwijl jouw 
omgeving erdoor wordt verstikt. Jij gelooft toch ook dat Jezus de 
dood heeft overwonnen, terwijl er bijna dagelijks een 
begrafenisstoet door het dorp rijdt. Jij gelooft toch ook dat de macht 
van de duivel is gebroken, terwijl aan alle kanten de verleidingen 
op de loer liggen…… Het geloof is een gave van de Geest, het 
overtuigt ons van de waarheid die we niet zien (Hebreeën 11:1). 

De heilige Geest is ook zichtbaar in de mate van liefde, vrede, 
goedheid, blijheid, vriendelijkheid, geduld, zachtmoedigheid, trouw 
en de zelfbeheersing…… (Galaten 5:22-23). Het zijn de existentiële 
competenties als som van de individuele eigenschappen, karakter-
trekken en attitudes, waar het Gemeenschappelijk Europees 
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Referentiekader naar verwijst (Zie het boek ‘Parameters van Gods 
Koninkrijk’ ISBN 9789402132847). 

'Kom tot inkeer, want het Koninkrijk van God is nabij', roepen 
achtereenvolgens Johannes de doper en Jezus (Matteüs 3:2; 
Matteüs 4:17). En inderdaad, het Koninkrijk van God is zo nabij, je 
kunt er zo binnenstappen. Vanuit dat Koninkrijk van God heb je een 
goed zicht op de vruchtgroei (Matteüs 25:40).

Jezus roept het ons toe: ‘Ik kom terug! Wanneer Ik plaats voor jullie 
gereed heb gemaakt, kom Ik terug. Vertrouw Mij maar. Wie op Mij 
vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs ‘méér’ dan dat’ 
(Johannes 14:12). Ja, je leest het goed……: méér doen dan Jezus! Het 
kan! Jezus heeft namelijk alles al voor ons gedaan. Hij heeft de wet 
voor ons vervuld. Al onze verplichtingen jegens God heeft Christus 
voor ons volbracht. Hij heeft niet alleen de straf voor ons gedragen, 
maar Hij heeft ook alle verplichtingen (de wet) vervuld. Alles aan 
goeds wat de Geest ons dan nog extra laat doen, is altijd méér. De 
goede werken die Gods Geest in ons tot stand brengt, stapelen zich 
als het ware bovenop het volbrachte werk van Christus……… Als dat 
geen rust geeft? Als dat de druk niet van de ketel haalt? Niemand 
hoeft zichzelf voorbij te hollen. Het is pure genade! Het is de Blijde 
Boodschap (het Evangelie) in een notendop. Je kunt zelf niets 
verprutsen en je kunt evenmin iets verdienen. De genade van God 
door Jezus Christus heeft alles al voldaan en volbracht! (antwoord 
60 van de Heidelbergse Catechismus) Onze zonden, onze fouten, 
onze tekortkomingen hebben geen invloed op die genade; evenmin 
de goede werken die de Geest in ons tot stand brengt, want dat zijn 
de prettige gevolgen van het ware geloof: je gaat door de werking 
van de heilige Geest als vanzelf goed doen (antwoord 64 van de 
Heidelbergse Catechismus). Het goede voegt niets toe aan de 
genade……. Je hoeft het alleen maar te geloven (antwoord 61 van de 
Heidelbergse Catechismus). Zie je waar Zijn Geest toe instaat is……? 
Zo laat Hij je zoeken naar Gods Koninkrijk. Het zal je dan aan niets 
ontbreken. ‘Stel Mij maar op de proef’, zegt God, ‘dan kun je zien 
hoe Ik zegen’ (Maleachi 3:10). Voor dat geloof heb je God te 
vertrouwen als een kind. Dan maak je het mee, hoe Hij het geloof 
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bevordert, het talent verdubbelt en de vruchtgroei vermeerdert… 
er valt dan echt wat te oogsten!

Johannes mag ons in het Bijbelboek Openbaring laten zien, hoe 
Jezus terugkomt om dat ‘meerdere’ te oogsten. Jezus leert ons hoe 
het werkt (Marcus 4:27). Net zomin als gras groeit door eraan te 
trekken, net zomin groeit de vrucht van de Geest door als een gek te 
gaan buffelen. De Heidelbergse Catechismus leert in Zondag 45 dat 
je onophoudelijk moet bidden om de Geest en Zijn vruchten. 
‘Wanneer je iets in Mijn Naam vraagt, zal Ik het geven!’ Op 
meerdere Bijbelplaatsen belooft Jezus de beloning van die 
zoektocht naar Zijn Koninkrijk: Je krijgt alle vrucht die je nodig 
hebt…….zodat je een hulpvaardige naaste in Gods Koninkrijk kunt 
zijn. Zodat je oog krijgt voor de arme Lazarus die Ik op jouw weg 
zet. Op die manier regeer je mee met Koning Jezus…..schouder aan 
schouder met je broers en zussen en met Hem……. en is dat niet het 
mooiste wat er is? 
 
Wie de vruchtgroei van de heilige Geest niet belemmert (1 
Tessalonicenzen 5:19) wordt volop met Zijn vrucht gevoed en staat 
bij de terugkomst van Jezus niet met lege handen…….. De door Gods 
Geest gevulde gelovige handen maken ons rijp voor de oogst. Het is 
Zijn genadewerk! Paulus mag laten zien dat de ‘goede werken’ niet 
bepalend zijn voor onze redding. Bepalend is Het Fundament! 
Wanneer er op het fundament van Christus is gebouwd, dan word 
je door het vuur heen gered. Los daarvan worden de goede werken 
genadig beloond. Bij de terugkomst van Jezus zal blijken of je met 
hooi of stro hebt gebouwd, of dat je gebruik hebt gemaakt van goud, 
zilver of edelstenen (1 Korintiërs 3:10-15). Paulus kijkt daarbij 
vooruit naar het moment waarop Jezus terugkomt om te oogsten. 
De Koning werpt bij de Wederkomst Zijn sikkel op aarde………..
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14.4 | HET BLOED DAT LEVEN GEEFT
Thema 14: De Man met de sikkel

__________________________

Openbaring 14:17-20

Terwijl Jezus met een sikkel de aarde oogst, zijn er engelen die Hem daarbij 

helpen. Onder het oogsten moedigen ze elkaar aan. Ze roepen elkaar toe dat 

de druiven rijp zijn. De druiven worden in een grote perskuip gegooid. Het is 

de perskuip van Gods woede, die buiten de stadspoort wordt getreden. Het 

bloed gutst eruit. 

_________________________

In het visioen ziet Johannes hoe Jezus de druiven op aarde 
verzamelt. Onderwijl zijn er ook twee engelen druk in de weer om 
de vruchten te oogsten. Een engel met een scherpe sikkel komt 
tevoorschijn uit de hemelse tempel. De ander heeft zeggenschap 
over het vuur. Hij komt bij het altaar vandaan. Met verenigde 
krachten en onder luid geroep worden alle geoogste druiven in de 
grote wijnpers van Gods woede gegooid……. Buiten de stad wordt 
de wijnpers met die vruchten getreden. Het is een buitengewoon 
bloedig tafereel. De vruchten vermengen zich helemaal met bloed. 
Geen enkele vrucht kan eraan ontkomen. De wijnpers stroomt over. 
Het bloed gutst over de rand……... 

Om te kunnen duiden wat er hier in deze profetie gebeurt, letten 
we op een paar herkenningspunten. Eén engel komt uit de hemelse 
tempel bij God vandaan. De andere engel verschijnt vanaf de plaats 
van verzoening. God accepteert het zoenoffer van Christus, als voor 
ons voldaan. Als symbool van die verzoening trekken de engelen er 
gezamenlijk op uit. De taak die zij samen verrichten is dan ook een 
verwijzing naar die grote verzoendag, Goede Vrijdag. Het slaat 
terug op Gods toorn over onze zonden en de kracht van het bloed 
van Christus. De wijnpers staat, net als het kruis op Golgota, buiten 
de stad opgesteld (Lucas 23:26). God is door onze zonden en 
ongerechtigheden terecht woedend op ons. Als plaatsvervanger 
voor ons, krijgt Jezus Christus al Gods woede over Zich heen. Het 
bloed van Christus staat symbool voor onze redding. Hij wast niet 
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alleen ons witter dan wit, maar ook ‘onze goede werken………..’, 
want dat die vruchten in onze zondige handen ernstig zijn 
besmeurd, dat is zonneklaar. God eist perfectie. Gave vruchten 
zonder smet of rimpel verkrijgt Hij alleen wanneer ze in het bloed 
van Christus zijn gewassen……..

God heeft ons door Zijn knecht Maarten Luther, en velen daarna, de 
ogen geopend. Zij mochten laten zien dat ‘goed werk’, nóóit een 
verdienste van onszelf is en dat het op géén enkele manier 
bijdraagt aan onze zaligheid. Sterker nog, met Zondag 24 van de 
Heidelbergse Catechismus, mogen we belijden dat ‘onze beste 
werken in dit leven allemaal onvolmaakt en met zonden bevlekt 
zijn’. De profetische uitwerking van deze theologie over de 
rechtvaardiging van ‘onze goede werken’, vinden we terug in het 
Bijbelgedeelte van deze aflevering.

De geoogste vruchten hebben nog een extra behandeling nodig. 
Onze goede werken zijn voor God nooit perfect. Weliswaar zijn het 
de werken die Gods Geest in ons tot stand brengt, maar ook die 
goede werken worden altijd besmet door onze zonde. Ze worden 
pas perfect ‘in Christus’. Op het eind van het veertiende hoofdstuk 
van Openbaring wordt profetisch in beeld gebracht hoe het offer 
van Jezus op Golgota borg staat voor ‘zondenvrije’ goede werken en 
voor ‘smetteloos witte’ daden. Pas dan zijn het daden die ons 
kunnen vergezellen naar de hemel (Openbaring 14:13); pas dan 
worden het vruchten met eeuwigheidswaarde. Ze worden als 
nieuw (Openbaring 21:5).

Met Opwekking 466 mogen we zingen over de kracht in dat bloed 
van het Lam. Dat bloed van Jezus moet wel véél en véél krachtiger 
zijn dan het beste wolwasmiddel op aarde (Marcus 9:3), want 
‘onze’ beste werken zijn onvolmaakt en met zonden bevlekt. De 
eenmaal genuttigde slechte vrucht door de eerste Adam, is ook 
door mijn toedoen uitgegroeid tot een zeer grote persbak vol met 
vruchten die Jezus wast in Zijn bloed. Dat bloed brengt ons veilig in 
Zijn armen.......



28
De Openbaring van Jezus Christus

Beeldend worden we er in dit Bijbelgedeelte weer aan herinnerd 
dat Golgota zelfs voor het ‘kleinste vergrijp’, noodzakelijk is 
geweest. De gelovigen komen er niet mee weg, om zonde geen 
zonde meer te noemen. Handig masseren wij de zonde weg; ga 
maar na, wat je zo allemaal vragende wijs hoort: ‘Ach, iedereen 
doet het toch? Dat vindt God vast niet zo erg, God is toch liefde? Wij 
leven natuurlijk wel in de eenentwintigste eeuw, wat moet ik met 
leefregels van duizendenjaren geleden? Denk je werkelijk dat God 
die kleinigheid zo erg vindt?’ Het antwoord is ‘ja’! Kijk maar eens 
hoe God omgaat met de kleinste vergrijpen in het oude testament. 
Voor het –in onze ogen- minste of geringste, werd je gestenigd. God 
vindt de zonde heel erg. Het leidt tot de dood. God is woedend! Zijn 
woede balt zich samen op Golgota. Het bloed dat daar vloeide 
maakt mijn kromme fouten in Gods ogen recht. Niet alleen zijn mijn 
zonden en ongerechtigheden daar uitgewist, maar zelfs het ‘goede’ 
dat altijd met onze menselijke onvolkomenheid is omgeven, wordt 
door het bloed van Christus zo wit als sneeuw. God wil onze zonden 
niet alleen in Christus vergeven, maar Hij is ze zelfs vergeten 
(Hebreeën 8:12). Het goede daarentegen, dat wij door Zijn Geest 
mochten verrichten, reinigt Hij volkomen met het bloed. Pas dan 
verkrijgt het de noodzakelijke liefelijke geur....... Dan verkrijgen 
'onze' goede werken, de geur van Christus (2 Korintiërs 2:14). Pas 
dan zijn 'onze' goede werken de aangename offers voor God (Psalm 
66). 

Wij zijn dusdanig verankerd in onze maatschappij, dat we blind zijn 
geraakt voor de zonde. We zien niet meer hoe we God bedroeven 
met onze imperfectie. Over het algemeen vinden we, dat we het nog 
wel aardig met onszelf hebben getroffen…... Allereerst is dat een 
teken hoe we de heilige Geest hebben gedoofd. Want juist de heilige 
Geest ontdekt ons aan zonde! Het visioen over de glorieuze 
terugkeer van Jezus, laat ondubbelzinnig zien dat het een oogstfeest 
van vruchten is, dankzij HEM! Alles moet worden gewassen in Zijn 
bloed. Pas dan verkrijgen onze vruchten een eeuwigheidswaarde. 

We laten ons geweten in slaap sussen door de wereld om ons heen. 
We maken zonde tot onze belevingswereld. Het wordt zo gewoon-
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tjes! We zijn onderdeel van onze eigen cultuur en gaan daarom ook 
niet altijd voor onze zonden en gebreken op de knieën voor God, 
gewoon, omdat we zonde niet als zonde zien. Ook de kerkmensen 
nemen ‘slechte’ gewoonten uit de wereld zomaar over. Wat in Gods 
ogen slecht is, praten we dan zomaar goed! En inderdaad, je moet 
sterk staan, wil je daar niet in mee worden gezogen. Maar zie, welke 
hulp Hijzelf voor ons heeft gegeven…..: ‘Zijn heilige Geest!’ Wanneer 
je Zijn ruimte niet in beslag neemt, dan waait Hij steeds uit 
onverwachte hoek (Johannes 3:8). God heeft Zijn Geest uitgestort. 
Je mag je laten vullen met die Geest, die een kracht heeft gelijk aan 
de schepping en de opwekking van doden……. (artikel 12 van 
hoofdstuk III/IV van de Dordtse Leerregels). Lees maar eens na wat 
die 'andere' Geest bij Kaleb bewerkt. Het gaf hem de moed om de 
mening van een heel volk te weerstaan (Numeri 14:24). Een Kaleb, 
die samen met zijn Geestgenoot Jozua, het Koninkrijk mocht 
binnengaan. De overeenkomsten met het Duizendjarig Rijk gaan we 
nog ontdekken.......... 

De Redactie begint aan een nieuw thema. Jezus is weliswaar in de 
toekomstvisioenen teruggekeerd, maar we zitten nog steeds met de 
oude aarde en de oude hemel (Openbaring 21:1). Bovendien 
wachten we nog met smart op een nieuwe kerk. Het is de bruid van 
Christus, die als het Nieuw Jeruzalem uit de nieuwe hemel moet 
komen…… En is er ook nog niet zoiets als het Laatste Oordeel? Hoe 
zit het met de duivel die nog even moet worden losgelaten? De 
komende hoofdstukken van het Bijbelboek Openbaring brengen de 
vernietiging van al dat ‘oude’ profetisch in beeld. Voorafgaand aan 
die totale vernietiging van hemel en aarde, heeft Jezus eerst in het 
veertiende hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring laten zien, 
hoe al het goede 'door Zijn bloed' is gered. Het goede dat wij door 
Zijn Geest hebben mogen verrichten, heeft eeuwigheidswaarde! Die 
werken volgen ons na (Openbaring 14:13). Het stroomt met het 
bloed van Christus, als een rivier met een profetische lengte van 
zestienhonderd stadie. Alleen door het bloed van Christus wordt 
het rein. 
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Met recht is het Bijbelboek Openbaring een Troostboek voor Zijn 
dienaren. Een verklaring van een Regeringsleider die Zijn Woord 
wel houdt! Het Koningschap van Jezus en van Zijn dienaren mondt 
uit in een paradijs, waar alles is in Allen….. (Kolossenzen 3:11; 
Openbaring 21:3). Het Bijbelboek Openbaring is, na het visioen 
over de Wederkomst, nog lang niet uit. De Redactie heeft nog veel 
Bijbelhoofdstukken te gaan….. Bijbelse hoofdstukken vol visioenen 
met troost en leermomenten voor de kerk en de gelovige van nu.
 
O ja, er zijn Bijbeluitleggers en Bijbelvertalingen die de geoogste 
druiven bij de Wederkomst zien als ‘alle slechte mensen’. Het zijn 
dan (gek genoeg) niet de vruchten die in de wijnpers van Gods 
woede terecht komen, maar mensen. Alsof er aan de wijnrank van 
Jezus (slechte?) mensen groeien (Johannes 15:1-2). De Redactie 
vertelt daar meer over in de volgende aflevering.
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Thema

15

15.1 | ZINGEND OP HET WATER
Thema 15: Het einde van Gods woede

_______________________

Openbaring 15:1-8

Johannes ontdekt opnieuw een wonderbaarlijk teken in de hemel. Direct na 

de Wederkomst van Jezus, krijgt Johannes zicht op de overwinnaars. Ze staan 

in de hemel op de glazen zee. Ze zingen het lied van Mozes en het Lam. 

Johannes ziet zeven engelen met de laatste zeven plagen. Zij krijgen vanuit de 

vier dieren elk een gouden offerschaal aangereikt. De zeven offerschalen zijn 

gevuld met Gods woede. Niemand kan God naderen voordat aan die woede 

een einde is gekomen.

_______________________ 

We hebben gehoord hoe wij vóór de Wederkomst een viertal 
belangrijke mededelingen ontvangen. Drie keer van engelen die 
hoog in de lucht vliegen, en als laatste een real life stem uit de 
hemel. Je kunt dat lezen in thema 13 en aflevering 14.1. Al die 
berichten gelden voor nu; voor mensen zoals jij en ik. Het is nu de 
eindtijd! De verbondenheid met Jezus maakt ‘de Goedheid’ tot je 
metgezel. Daarmee word je vanuit de hemel gefeliciteerd. De goede 
daden van Jezus worden ons toegerekend. Dat is het echte geluk 
waar de heilige Geest even voor de Wederkomst, ‘amen’ op zegt. 
Juist dat ‘amen’ van de heilige Geest maakt het zo mooi af, want Hij 
moet dat ‘goede’ in ons tot stand brengen. Het is Zijn geschenk voor 
ons! De heilige Geest is de hofleverancier van de vruchten die Jezus 
Christus bij Zijn terugkeer komt oogsten. 
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In deze aflevering is in het visioen de oogst binnen. De vruchten 
zijn gezuiverd in het bloed van Christus. Dat is nodig omdat wij in 
onze zwakheid kans zien om zelfs die vrucht van de Geest nog flink 
te bevuilen. Het gaat God erom, dat Hij in ons leven die gaven van 
de Geest tot stand kan brengen, zeg maar, ‘de vrije werkruimte’ die 
de heilige Geest van ons krijgt! Het is God te doen om de goede 
vruchten. Het is precies de lijn die Jezus ons ook laat zien. Bijna alle 
gelijkenissen die Hij vertelt, houden er verband mee. Niet alleen 
roepen: ‘Heer, Heer’, maar….. doen! (Lucas 7:21). Jacobus, de broer 
van Jezus, heeft er een heel Bijbelboek aan gewijd. Hij noemt de 
goede daden het zichtbare bewijs van het geloof. Geloof zonder 
daden is dood! (Jacobus 2:17)

We gaan in deze aflevering inzoomen op het moment direct ná de 
Wederkomst. Johannes ziet de terugkeer van Jezus naar de hemel 
als een wonderbaarlijk teken. Steeds na Zijn aardse missie 
(Openbaring 12 en 15) begint het visioen met een indrukwekkend 
teken. We worden er als het ware op gewezen: Let op(!) dit 
gedeelte gaat over de terugkeer van Jezus naar de hemel. We zagen 
het in Openbaring 12 bij Zijn Hemelvaart; we zien het hier bij de 
terugkeer in de hemel na Zijn Wederkomst. 

Bij de profetische registratie in het Bijbelboek Openbaring over de 
Wederkomst (Openbaring 14:14-20) is het in eerste instantie 
moeilijk te duiden wat er met de vruchtdragers gebeurt. Wat er met 
de vruchten gebeurt, dat is helder. Maar over de vruchtdragers 
wordt er met geen woord gerept. Aanvankelijk zien we Jezus en 
Zijn engelen alleen de druiven oogsten. ‘De mensen’ worden in 
sommige Bijbelstudies wel genoemd. Je kunt dat lezen in de Bijbel 
in Gewone Taal. Daar worden bijvoorbeeld alle slechte mensen (!) 
in het bloed van de wijnpers vertrapt, in plaats van de druiven……. 

Dat het God om ‘onze daden’ gaat, kun je feilloos distilleren uit de 
belijdenis van de kerk. Onze rechtvaardiging heeft alles te maken 
met ‘wat wij doen!’ Beter gezegd: met wat Jezus Christus voor ons 
‘hééft gedáán’. Het is de gehoorzaamheid (het 'doen' dus!) van Jezus 
die ons wordt toegerekend, alsof wij zelf al die goedheid hebben 


