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Het laatste Bijbelboek, 
de Openbaring van Johannes (10)

Openbaring 11 - De twee getuigen

●  Bijbelstudie n.t.Ds. M. Maas

I
Inleiding

ntussen hebben we ons verdiept in Open-
baring 1 t/m10. Daarin gaat het vooral over 

de wereld waar de confrontatie tussen licht en 
donker zich voltrekt. In Openbaring 11 spitst 
zich dat toe op de stad Jeruzalem en in het 
bijzonder het huis van de Heere. 

Vers 1-2, de meetlat
Johannes krijgt een meetlat (rolmaat) en moet 
als een bouwvakker de tempel opmeten. Niet 
de tempel van Jeruzalem, want die bestond niet 
meer sinds het jaar 70 na Christus. Wel is er de 
tempel in geestelijke zin, bestaande uit Joden 
en heidenen, Gods volk en de gemeente van 
Christus, waarin Gods Geest woont. Johannes 
moet niet meten hoe lang, hoe hoog en hoe 
breed Gods kinderen zijn, maar meten in de 
zin van: afzonderen, zodat ze beschermd zijn 
als de oordelen over de wereld zullen gaan en 
er verdrukking en vervolging gaat komen. Van 
hen wordt gezegd dat ze God aanbidden. Dat 
betekent dat zij zichzelf uit handen geven in 
de handen van de Heere, niet af en toe, maar 
dag en uur, als levenshouding. Johannes moet 
overigens niet de (buitenste) voorhof opmeten. 
Daar lopen mensen die godsdienstig kunnen 
zijn, in de omgeving leven van de tempel, maar 
niet horen bij de tempel zelf. Uiterlijk horen
ze bij Gods volk, maar innerlijk niet. Het zijn 
in wezen heidenen (gebleven). Die mensen 
moet Johannes niet opmeten. Die worden niet 

beschermd. Aangrijpend! Er staat ook dat de 
heilige stad wordt vertrapt alsook de voorhof, 
tweeënveertig maanden. Die tweeënveertig 
maanden staan symbool voor tijden waarin 
verdrukking en vervolging plaats vindt en de 
vrije bewegingsruimte behoorlijk is ingeperkt. 
Dat hebben ze in de tijd van Johannes meege-
maakt. En wij maken dat nu ook mee. Onder 
druk van het liberale en libertijnse denken 
wordt de rol van de kerk in de publieke ruimte 
kleiner en kleiner. Ook christelijke scholen 
krijgen steeds minder ruimte om het Bijbelse 
geluid te laten horen als het gaat over ethische 
thema’s. Denk aan schepping versus evolutie, 
scheppingsorde versus genderideologie. We 
merken dat de druk wordt opgevoerd en moe-
ten (gaan) denken zoals er mainstream wordt 
gedacht. Goddank is er nog steeds de vrijheid 
om ons geloof te belijden en te beleven en als 
getuigen in de wereld te staan. 

Vers 3-6, de twee getuigen
De twee getuigen staan symbool voor de 
gemeente die voorgangers afzondert om te 
profeteren. Ze doen dat twaalfhonderdzestig 
dagen lang, dag na dag, onafgebroken. Volgens 
Openbaring 12 zijn ze daarmee begonnen 
sinds Hemelvaart en gaan daarmee door tot 
aan de wederkomst. Hoe vaak heeft de Heere 
niet twee getuigen eropuit gezonden om het 
Woord te verkondigen? Mozes werd bijgestaan 
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door Aäron. Elia werd vergezeld door Elisa. 
Johannes had Petrus aan z’n zijde. Twee 
getuigen – dat is niet veel, maar het is wel 
genoeg. Ze vullen elkaar aan en versterken 
elkaar. Wat de één niet weet, weet de ander 
wel. Waar de één geen moed heeft om door 
te gaan, heeft de ander wel moed om te 
volharden. Hoe dan ook en hoe de tijden 
ook zijn, het getuigenis van Gods Woord 
blijft klinken. Dat het twee getuigen zijn en 
niet vijf of zeven heeft er ook mee te maken 
dat hun getuigenis staat in het kader van de 
rechtszaak die God aanspant in het einde 
der tijden. Mozes zegt dat op de verklaring 
van twee of drie getuigen de waarheid zal 
vaststaan (Deut. 17:6, Matth. 18:16, 2 Kor. 
13:1, Hebr. 10:28). De twee getuigen heb-
ben macht gekregen (ambtelijke bevoegd-
heid) om te profeteren. Profeteren is preken, 
de Bijbel uitleggen, verkondigen wat het 
toen te zeggen had en wat het nu te zeggen 
heeft. Profeteren heeft meer te maken met 
actuele Woordbediening dan met het voor-
spellen van de toekomst. Opvallend, de twee 
getuigen preken in rouwkleding. Die don-
kere pakken hebben enerzijds te maken met 
de ernst van de zonde die door ons toedoen 
in de wereld gekomen is, waar predikers in 
de prediking de vinger bij leggen. Maar an-
derzijds hebben die donkere kleren ook te 
maken met de vergeving van de zonde door 
Christus’ bloed. De zonde wordt aangewe-
zen en de genade wordt aangeprezen. Als de 
zonde wordt verzwegen, hangt de genade in 
de lucht. De getuigen worden olijfbomen en 
kandelaren genoemd. Dat beeld herinnert 
aan de profeet Zacharia (Zach. 4). De getui-
gen worden vergeleken met kandelaren en 
hebben de opdracht om te getuigen, dwars 
tegen alle druk in, maar God zal hen helpen 
en onder Zijn hoede houden. De getuigen 

worden ook vergeleken met twee olijfbomen 
die garanderen dat hun werk zal doorgaan 
totdat God zegt: En nu is het genoeg. De 
twee getuigen krijgen ook de bevoegdheid 
om de tegenstand te breken, die aangewend 
wordt om de prediking van het Woord te 
blokkeren. Johannes gebruikt een voorbeeld 
uit de tijd van Elia die een gebed bad, zodat 
er drieënhalfjaar geen druppel regen viel. 
En hij noemt een voorbeeld uit de tijd van 
Mozes, die z’n staf uitstrekte over de Nijl, 
zodat het water veranderde in bloed. Hoe 
vaak hebben getuigen van Gods Woord niet 
de hemel bestormd met gebeden, zodat de 
bozen werden geblokt en genodigd werden 
om God gelijk te geven?

Vers 7-10, de twee getuigen gedood
Helaas worden de twee getuigen ook het 
zwijgen opgelegd. Maar niet eerder dan dat 
iedereen op aarde hun getuigenis uit Gods 
Woord gehoord heeft. Als dat gebeurd is, 
hebben we nog drieënhalve dag te gaan. Dat 
zal een korte, maar wel een vreselijke tijd 
zijn. Een tijd waarin het beest (antichrist) de 
strijd aanbindt tegen Gods getuigen en hen 
doodmaakt. Hun dode lichamen liggen dan 
op de straat van de grote stad. En die grote 
stad staat symbool voor de wereld waarin de 
geest van Sodom en Egypte de sfeer zal bepa-
len. Sodom staat in de Bijbel symbool voor 
seks in z’n smerigste soort. Egypte staat in 
de Bijbel symbool voor de overheid die niets 
moet hebben van Israël en de kerk. Ten diep-
ste: God moet dood. Maar omdat dat niet 
lukt, moet Gods volk eraan geloven. Sodom 
en Egypte maken het Gods volk zo moeilijk 
dat ze het er niet levend afbrengen. Gods 
volk ligt dood op straat en men laat haar 
lichaam op straat liggen. Teken van diepe 
minachting en verachting, voor hen en voor 
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de Heere. Is Gods volk geboren om uitein-
delijk ten grave te worden gedragen? Naar 
het lichaam kan dat gebeuren, maar naar de 
geest niet. Ons lichaam kunnen ze doden, 
maar niet onze ziel (Mat. 10:28). We zijn 
immers opgemeten, geborgen in God, gebor-
gen in Christus, beschermd en beveiligd voor 
de dood. Hoewel we die vreselijke tijd niet 
moeten onderschatten, is die gelukkig wel 
begrensd. Ineens is die tijd daar, ineens is die 
ook weer voorbij. Maar zolang we dood op 
straat liggen, zal de wereld feestvieren en el-
kaar geschenken sturen, omdat ze zo blij zijn 
dat ons de mond is gesnoerd en nooit geen 
last meer van ons ‘gezeur’ zullen hebben. 

Vers 11-14, de twee getuigen opgewekt en 
verheerlijkt
Na die vreselijke tijd staan de twee getuigen 
ineens weer overeind. Ze waren dood, maar 
leven weer. Dat zal vlak voor het wereldeinde 
gebeuren. Christus zal dan Zijn broeders 
en zusters opwekken. Dan komt er ook een 
einde aan het feest dat de wereld viert. Een 
feest dat vreugdevol begon, maar in vrees 
eindigt als ze de twee getuigen levend zullen 
zien. Gods kinderen zien op hun beurt hun 
Heere en Heiland en worden opgenomen 
in de lucht. Ze worden weggenomen voor 
de grote aardbeving waarbij een substantieel 
deel van Gods vijanden zullen omkomen. De 
goddelozen hebben gelukkig niet het eeuwige 
leven. Er zullen ook mensen zijn die bevreesd 
worden en God gaan eren (erkennen). Door 
het getuigenis van de getuigen komen men-
sen op andere gedachten, gaan tot God en 
geven Hem gelijk. U bent de enige God en 
een andere God is er niet.

Vers 15-19, de zevende bazuin
Eindelijk is het zover! God is Koning. Voor 

altijd. De hemel laat het ons horen. God 
zal worden gedankt en aanbeden door allen 
die de Levende liefhebben. De haat en het 
kwaad van de volken zal verleden tijd zijn. 
Slachtoffers krijgen hun recht en daders hun 
verdiende loon. Dat ziet Johannes in dit vi-
sioen allemaal voor ogen, terwijl de realiteit 
van zijn tijd heel anders is. Dat visioen klinkt 
ook in deze tijd en voedt het verlangen naar 
die dag.
 
Gespreksvragen
1. Er is een wezenlijk verschil tussen de 

tempel en de voorhof. Wat is het verschil? 
Wat is het troostvolle van de tempel en 
het aangrijpende van de voorhof? Wat 
merkt u daarvan in het gemeenteleven? 
Hoe wordt in onze tijd de voorhof door 
de heidenen vertreden?

2. Wie worden er met de twee getuigen be-
doeld? Wat is hun opdracht? Waar zijn ze 
aan te herkennen? Wat is hun volmacht? 
Welke plaats hebben de twee getuigen in 
uw (gebeds)leven? 

3. Hoe staat u getuigend in de wereld? 
Geeft de wereld ook een getuigenis af aan 
ons? Zo ja, welke signalen bereiken ons 
die ons aan het denken moeten zetten en 
de ogen moeten openen voor blinde vlek-
ken?

4. De prediking blijft – gelukkig – een te-
rugkerend gespreksonderwerp. Bijna we-
kelijks verschijnt er wel ergens een artikel 
dat over de prediking gaat. Wat krijgt u 
gemiddeld genomen in de prediking te 
horen? Welke tonen, thema’s? Wat krijgt 
u niet meer te horen wat wel wezenlijk is? 
Hoe maakt u dat bespreekbaar?  

5. Als we ons niet vergissen, zien wij duide-
lijk de contouren van de drieënhalve dag 
naderen. De tijd waarin de wereld één 
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groot Sodom en één Egypte zal zijn. Wat 
merkt u daar in onze tijd (al) van? Hoe 
gaat u ermee om?

6. Het is bemoedigend dat ‘de dagen ver-
kort’ worden tot drieënhalve dag. Op 

welke manier kunt u christenen bemoe-
digen die in onze tijd met vervolging te 
maken hebben?

7. Hoe houdt u het visioen van Johannes 
levend (15-19)?


