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Vers 1 en 3, de Engel
r komt een engel uit de hemel. Wie is 
deze engel? De uitleggers verschillen 

hierover van mening. Sommigen denken 
dat we hier te maken hebben met Gabriël, 
omdat er wordt gesproken over een sterke 
(belangrijke) engel. Gabriël betekent ook:
sterkte van God. Die engel is groot, machtig 
en krachtig en is in staat om z’n ene voet op 
de zee te zetten en de andere op de aarde. 
Men legt ook de link met de belangrijke 
engel die voor Gods troon staat en de vraag 
stelt wie het waard is de boekrol te openen 
en zijn zegels te verbreken (5:2). Anderen 
menen dat met die sterke engel Jezus Chris-
tus wordt bedoeld. De (Herziene) Staten-
vertaling laat dat uitkomen door het woord 
‘Engel’ te schrijven met een hoofdletter. 

De verklaarders (en ook de kanttekeningen) 
verwijzen bijvoorbeeld naar Openbaring 1 
waar de Mensenzoon zich laat zien op een 
indrukwekkende manier (1:9-18). Ze leggen 
de link met Openbaring 5 waar Hij zich laat 
kennen in kleinheid en kwetsbaarheid (lam) 
en in kracht en macht (ram). Ze verwijzen 
ook naar Openbaring 19 waar Hij de Ko-
ning der koningen en de Heere der heren 
wordt genoemd. Openbaring 10 noemt een 

aantal kenmerken van de engel. Daarvan 
komen we er verschillende tegen in Openba-
ring 1. Hij is bekleed met een wolk. Boven 
Zijn hoofd is een regenboog te zien. Zijn 
gezicht schijnt als de zon. Zijn voeten lijken 
op pilaren van vuur. Doet die wolk boven 
het hoofd van de engel niet denken aan de 
wolk in de woestijn waarin Christus te vin-
den was? En zijn we de regenboog al niet 
eerder tegengekomen die om Gods troon te 
zien is als teken van Zijn trouw (4:1-3)? Wie 
die belangrijke engel is? Zelf denk ik sterk 
aan Jezus Christus, Die zich hier laat zien 
als Degene die alle macht heeft in hemel en 
op aarde (Mat. 28:18). Maar als u op basis 
van andere argumenten een andere conclusie 
trekt, moeten we elkaar daarover de maat 
niet nemen.

Vers 2, 9 – 11, het boekje
Eerder zag Johannes een groot gesloten boek 
(5:1). Maar nu ziet hij een veel kleiner ge-
opend boek. Daar wordt Gods Woord mee 
bedoeld. Het grote boek van de wereldge-
schiedenis was gesloten, maar Gods Woord 
is geopend. Dat geopende boekje betekent 
dat het direct, duidelijk, doorzichtig, eer-
lijk, ernstig, heerlijk, heilig is. Dat wij Gods 
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Woord niet verstaan, ligt niet aan Gods 
woord, maar aan ons. Daarom bidden we 
altijd om de verlichting met de Geest van 
ons verstand, omdat ons verstand verduis-
terd is. Daarom bidden we om de opening 
van ons hart, omdat ons hart gesloten is. 
Johannes vervoegt zich bij die engel en 
vraagt of hij dat geopende boekje mag heb-
ben (vers 9-11). Vervolgens krijgt Johannes 
de opdracht dat boekje op te eten. Dat zal 
zijn buik bitter maken. Maar dat zal in z’n 
mond zoet zijn als honing. Uiteraard moet 
Johannes dat boekje niet letterlijk eten, 
maar wordt het hier zinnebeeldig bedoeld. 
Zo moest Ezechiël destijds ook doen (Ezech. 
3). Johannes staat hier symbool voor alle 
dienaren van het Woord van alle eeuwen 
en van alle plaatsen die tot aan de weder-
komst Gods Woord moeten eten. Zoals wij 
weleens een boek verslinden en de inhoud 
in ons opnemen, zo doet Johannes dat met 
de inhoud van dat boekje. Het is zoet in de 
mond, maar bitter in de buik – wat bete-
kent dat? Gods goede en genadige Woord 
dat gepredikt wordt (door Johannes en door 
velen vandaag), roept bij de mensen verzet, 
venijn en vijandschap op. En wel op zo’n 
manier dat men overgaat om andere mensen 
te verdrukken en te vervolgen die blijven 
bouwen op de woorden van de Betrouwbare 
en onverkort vasthouden aan Gods beloften 
en bedreigingen. 

Vers 2b – 3, 5 – 7, de tekenen
De Engel doet drie dingen. Hij zet allereerst 
z’n rechtervoet óp de zee en zet vervolgens 
z’n linker op de aarde. Wie Bijbels gesproken 
z’n voet ergens op zet, drukt daarmee uit: het 

is mijn eigendom. Het betekent dat Christus 
de macht heeft over de zee en de aarde. De 
zee staat in de Bijbel vaak symbool voor de 
macht van het kwaad, maar die heeft Hij 
onder de knie en blijft deze ook de baas. De 
aarde staat symbool voor Gods schone schep-
ping, waar de mensheid helaas een puinhoop 
van heeft gemaakt. Niettemin blijft recht 
overeind: ‘Al d› aard› en alles wat zij geeft, 
Met al wat zich beweegt en leeft, Zijn ‘t 
wettig eigendom des HEEREN’ (Ps. 24:1 
ber.). Hij weet: Christus regeert en schakelt 
allerlei (wereld)leiders in om bij Zijn doel te 
komen. Er komen keer op keer erge rampen. 
Het wordt telkens erger en erger, zwaarder 
en naarder. Maar te midden van alles wat er 
gebeurt, staat Christus met Zijn voeten op 
de zee en de aarde en heeft alles ‘in control’. 
Hij heeft al overwonnen en zal overwinnen. 
Voor Hem blijf je toch niet overeind, maar 
ga je toch door de knieën? Uit diep ontzag? 
Uit pure aanbidding?

Christus laat vervolgens Zijn stem horen 
alsof we een leeuw horen brullen. Hij laat 
op die manier aan Zijn vijanden horen dat 
Hij de baas is. Hij roept daarna zeven don-
derslagen tevoorschijn. Lees in dit verband 
ook Psalm 29 eens. Daar is sprake van de 
stem van de Heere en van donderslagen – tot 
zeven keer toe. Johannes heeft die donder-
slagen gehoord, maar mag er van God geen 
verslag van doen, omdat ze kennelijk te erg 
waren voor woorden en voor ons moeten 
worden weggehouden. Bijzonder. Veel in 
Openbaring wordt juist wel opgeschreven. 
Maar dit niet. Wat die donderslagen te zeg-
gen hebben, mogen wij niet weten en kun-
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nen wij niet weten, omdat het gaat over het 
einde van alle dingen, hoe en wanneer dat 
zal zijn, dat is verzegeld. Dat blijft verborgen. 
Jezus zei ooit dat het niet onze zaak is om te 
weten wat de Vader in Zijn macht vastgesteld 
heeft en het ogenblik waarop deze gebeurtenis-
sen zullen plaatsvinden. 

Tenslotte heft Christus Zijn hand op naar de 
hemel en legt een eed af. Niet zomaar bij één 
of andere rechter, maar bij de Rechter van 
hemel en aarde, bij de Schepper van hemel, 
zee en aarde, bij God de Vader. De eed – dat 
er geen tijd meer zal zijn – is kennelijk zo be-
langrijk dat die iedereen aangaat, degenen die 
in de hemel zijn, maar ook die op aarde zijn. 
Waarom is die eed zo belangrijk? Wat heeft die 
eed te betekenen? Er zal geen tijd meer zijn. 
In het Grieks staat het woord ‘chronos’. Dat 
woord heeft te maken met de klok. En de klok 
gaat van het ene uur naar het andere, van de 
ene tijd naar de andere, van de ene dag naar 
de andere. De Engel zweert bij de hemel dat 
de uren, dagen, weken, maanden, jaren eens 
zullen ophouden. Wat dat betekent kunnen we 
ons amper voorstellen, want we zijn mensen 
die leven in de tijd en rekenen met de (klok-
ken)tijd. We weten wel hoe snel de tijd in onze 
beleving kan gaan. Is de avond al bijna om? 
Zijn er al twee maanden van het nieuwe jaar 
die tot het verleden behoren? Zit de wintertijd 
er al bijna op? 
Maar er komt een tijd dat deze tijdsbeleving 
voorbij zal zijn. Dan zal ook de zonde en de 
dood tot het verleden behoren. Er zal ook geen 
verdrukking en vervolging meer zijn. Dan is 
ook de genadetijd die we nu beleven voorbij. 
De geschapen tijd is voorbij en is daar de eeu-

wigheid. Dat zal gebeuren bij de wederkomst. 
Dan staat – om een beeld te gebruiken – de 
klok stil. Het is bij wijze van spreken dan al-
tijd 12.00 uur. Het wordt geen avond meer 
en geen morgen. We gaan niet meer van de 
ene dag naar de andere. Het is altijd nu, het 
is altijd licht. Onvoorstelbaar, onbegrijpelijk, 
onbevattelijk, maar intussen wel waar, want de 
Engel zweert het. En we doen er goed aan om 
daar (opnieuw) geloof aan te hechten. 

Gespreksvragen
1. Wie is volgens u die sterke Engel? Waar ba-

seert u dat op? Zie vers 1.
2. Welke drie dingen doet de engel? Wat heb-

ben die tekenen te betekenen? Zie vers 2b, 
3-6.

3. De eed luidt: Er zal geen tijd meer zijn (vers 
6c). Wat is de betekenis van deze eed? Welke 
waarschuwing en vertroosting ligt daar voor 
ons in en voor onze omgeving?

4. Johannes moet het boekje opeten. Dat blijkt 
zoet in de mond en bitter in de buik (zie 
vers 9-10). Breng de betekenis eens onder 
woorden? Wijs eens verschillende gedeelten 
aan in het laatste Bijbelboek waaruit dat 
blijkt? In hoeverre herkent u dat zoete en 
bittere bij uzelf en om u heen? Noem voor-
beelden uit uw eigen leven en wat u daarvan 
merkt in uw omgeving.

5. Waarom blijven er toch dingen voor ons 
verborgen? Hoe gaat u daarmee om? Zie vers 
7.

6. Stelling: In het laatst van de dagen zal de 
vijandschap tegen Gods Woord in de kerk 
hevig zijn. Reageer!


