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Het laatste Bijbelboek, 
de Openbaring van Johannes (5)

Openbaring 6

●  Bijbelstudie n.t.Ds. M. Maas

H
Vers 1 – 8

et Lam haalt de eerste vier zegels van 
het boek van de toekomst af. En daar-

mee maakt Hij een groot deel van de wereld-
geschiedenis openbaar. Als het Lam dat doet, 
hoort Johannes een roep als een donderslag: 
Kom en zie! Hij ziet vanuit de troonzaal vier 
paarden op zich afstormen. Maar hij hoeft 
niet bang te zijn voor die paarden, want ze 
kunnen vanuit zichzelf geen been verzetten. 
Het Lam heeft hen macht gegéven om hun
missie uit te voeren (zie vers 2, 4, 8). Alles 
wat die paarden doen, gebeurt in opdracht 
van het Lam.

De eerste ruiter op het witte paard is Chris-
tus (vers 2). Hij gaat als eerste het strijdto-
neel op. Daarna volgen die andere paarden. 
Christus wordt als enige getekend als over-
winnaar. Hij boekt de ene na de andere 
overwinning, treft met pijl en boog mensen 
in het hart, maakt van vijanden vrienden 
en van tegenstanders medestrijders van het 
Evangelie. Voor wie het nog niet begrijpt dat 
Christus de overwinnaar is, kan terecht in 
Openbaring 19. Daar wordt het nogmaals 
uitgelegd dat Christus de ruiter is, de Koning 
der koningen en Heere der heren.

Vervolgens ziet hij het rode paard dat echt 
anders is dan het eerste. Het witte paard treft 
mensen tot behoud, maar het rode paard

trekt ten strijde om mensen te doden. Het 
eerste paard is wit, de kleur die bij Christus 
hoort, en het tweede is rood, de kleur van 
bloed, strijd, en onderdrukking. De eerste 
ruiter heeft een boog en de tweede heeft 
een zwaard. De eerste ruiter boekt overwin-
ningen, maar van de tweede ruiter wordt 
dat niet gezegd. De tweede krijgt een groot 
zwaard (slagersmes) om te slachten. Als het 
witte paard vijanden tot vrienden heeft ge-
maakt, komt daarna het rode paard met z’n 
slagersmes om velen van hen te slachten en 
te laten sterven. 

Het derde paard is zwart (vers 5), de kleur 
van honger en schaarste. Denk maar aan de 
uitdrukking: hij zag zwart van de honger. Er 
is weliswaar eten en drinken (tarwe, gerst, 
olie, wijn), maar je moet er veel geld voor 
neertellen om het te kunnen kopen. De prij-
zen voor de basisbehoeften liggen heel hoog 
vanwege schaarste en hyperinflatie. Er komt 
hongersnood die vooral christenen treft. 
Zij lijden het meest onder deze schaarste en 
kunnen nauwelijks het hoofd boven water 
houden. Ze verliezen vaak hun baan, omdat 
ze christen zijn, met alle ellendige gevolgen 
van dien.

Het vierde paard (vers 8) heeft een grauwe, 
groengele kleur. De ruiter heet ‘meneer dood’ 
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en degene die hem volgt is de hel. De vierde 
ruiter maakt zoveel doden, dat hij een helper 
nodig heeft. Wanneer we dit op ons laten 
inwerken, kunnen we maar één conclusie 
trekken: wat de drie paarden aanrichten is 
hartverscheurend. Maar we moeten ook niet 
vergeten dat het Lam deze paarden macht 
gegeven heeft en van zichzelf niets kunnen 
uitrichten. Hoe onbegrijpelijk veel dingen 
ook zijn, niets gaat buiten het Lam om. Dat 
moet ons telkens worden gezegd. 

Vers 9 – 11
Als het vijfde zegel wordt verbroken, ziet 
Johannes de martelaren onder het altaar. Hij 
ziet ze niet als mensen die ontslapen zijn, 
maar hij hoort hen roepen. Ze schreeuwen 
een smeekgebed, overigens het enige smeek-
gebed dat we in Openbaring tegenkomen. 
We vinden hun geslachte zielen aan de voet 
van het altaar. Daar is hun leven uitgegoten 
als een offer, zoals ook het bloed van of-
ferdieren daar uitgegoten werd. Zij zijn dus 
afgemaakt om wat ze hoorden uit het Woord 
en zeiden van het Woord. Slachtoffers – we 
horen dat woord bijna elke dag, maar het 
blijft een aangrijpend woord. Zij roepen (let-
terlijk: schreeuwen, krijsen) tot hoelang? ‘Tot 
hoelang, tot wanneer’ is afkomstig uit de 
Psalmen. (Zie Psalm 6:4, 13:1, 79:5, 90:13, 
94:3). ‘Hoelang nog, HEERE? Zult U voor 
altijd toornig zijn? Hoelang zal Uw na-ijver 
branden als vuur?’ (Ps. 79:5). Psalm 79 is een 
roep vanuit de diepte. Deze werd vanouds 
gebeden bij het gedenken van de verwoesting 
van de tempel. O God, heidenen zijn uw 
erfdeel binnengedrongen. En al die machten 
zijn als ‘gieren en kraaien en raven’ gekomen. 
Dan was daar dat gebed: Tot hoelang, tot 
wanneer? In Openbaring 6 roepen de slacht-
offers van zinloos geweld dat aan hen ge-

beurde: hoelang gaat het nog duren, voordat 
U ons bloed oordeelt en wreekt? Ze hebben 
niets meer, alles is hen afgenomen, behalve 
hun stem. Dat is hun laatste wapen. Onze 
broeders en zusters, die worden vervolgd en 
verdrukt, wordt vaak alles ontnomen, maar 
hier blijkt: niemand kan hun stem afpakken. 
Ze krijgen antwoord op hun vraag, maar 
niet het antwoord dat ze het liefst willen 
horen. Ze moeten nog een korte tijd rusten, 
totdat het getal vol zal zijn van hun andere 
broeders en zusters die nog omwille van hun 
getuigenis afgeslacht moeten worden. De 
martelaren krijgen wel witte kleren, omdat 
ze altijd zwart gemaakt zijn. Zo ontvangen 
ze van God genade en eer (Ps. 84:6). In 
Openbaring 7 komen de martelaren onder 
het altaar weer terug (Openb. 7:9). Dan zien 
we een menigte die niemand kan tellen, en 
bekleed zijn met witte gewaden en palmtak-
ken in hun hand hebben. Ze zijn onttrok-
ken aan alle machten, krachten, heersers en 
heerschappijen en roepen tot God met grote 
stem (Openb. 7:10). Op deze manier wordt 
er een verband gelegd tussen de zielen onder 
het altaar en de menigte die voor de troon 
staat. Zij die schreeuwden om recht, zijn ook 
degenen die schreeuwen dat de zaligheid (be-
vrijding) van onze God is en van het Lam. 
Ze mochten op aarde geen stem hebben, 
maar blijken een grote stem te hebben. Op 
aarde zijn ze dood gemaakt, maar voor God 
leven ze (Luk. 20:38). Het begon al bij Abel. 
Hij mocht er niet zijn. Het is opvallend dat 
er van Abel nergens in Genesis 4 staat: En 
Abel zei. Er staat wel: En Kain zei. De stem 
van Abel is op aarde niet gehoord, maar 
klinkt wel in de hemel. En dat geldt van alle 
Abels die verblijven onder het altaar en voor 
de troon staan. Ze zijn gekomen vanuit de 
grote verdrukking, vanuit de grote benauwd-



  de hervormde vaan  ·  82e jaargang  ·  nr 8  · oktober 2022   3

heid. Ze hebben hun kleren gewassen en wit 
gemaakt in het bloed van het Lam. God zal 
alle tranen van hun ogen afvegen. We mer-
ken dat het boek Openbaring een tranen-
boek is, maar ook een troostboek. 

Vers 12 – 17
Het zesde zegel maakt duidelijk dat God de 
roep om recht zal beantwoorden. In het eind 
van de tijd komt onherroepelijk de toorn van 
God en het Lam. Het oordeel wordt beschre-
ven aan de hand van oudtestamentische beel-
den. Alles wat in hemel en op aarde zeker-
heid gaf, wordt onzeker. De aarde zal beven, 
de zon wordt zwart (rouw), de maan wordt 
als bloed (schaamte), de sterren (lotsbepalers) 
vallen op de aarde, en de hemel wijkt terug 
als een boekrol (geen dak meer boven het 
hoofd). Alle bergen en eilanden worden van 
hun plaats gerukt. Welnu, als de bergen gaan 
wankelen, dan is de aarde nergens meer. 

In deze verzen verwijst Johannes ongeveer 
10 keer naar de Profeten, Psalmen en andere 
gedeelten uit het Oude Testament. Lees bij-
voorbeeld Jesaja 13, Jeremia 4, Nahum, en 
Joël 2. Daar worden de oordelen beschreven 
over de volken en de machthebbers die al-
les naar hun hand hebben gezet. Talloze 
slachtoffers zijn daar de dupe van geworden. 
Tot op vandaag lijden velen onder machts-
misbruik en miskenning van de rijken. 
Ook onder systemen en structuren die niet 
te doorbreken zijn. Denk aan de regels en 
richtlijnen die de rijken zelf op ‘rechtvaardige 
wijze’ hebben opgesteld en goedgekeurd, 
op zo’n manier dat niemand hen iets kan 
maken. Denk aan de schone schepping die 
vaak door Westerse landen is leeggeplunderd. 
Maar aan alles wat het leven lijkt te maken, 
daaraan komt een einde. Johannes maakt 

duidelijk dat iedereen ermee te maken krijgt. 
In zeven groepen somt hij de hele wereldbe-
volking op. Ieder mens krijgt ermee te ma-
ken. Iedereen zal het merken. Niemand zal 
Gods toorn ontlopen. Men zal roepen: laat 
de bergen ons bedekken, zodat God ons niet 
ziet, weg van Gods aangezicht, weg van Gods 
toorn. Het is aangrijpend dat in korte tijd 
alle zekerheden weg kunnen vallen. Dan is 
het zaak dat we God hebben leren kennen als 
onze hoop en ons houvast. En zo niet, dan 
komt de vraag van Johannes op ons af: Als de 
grote dag van Zijn toorn is aangebroken, wie 
kan dan staande blijven? Alleen degene die 
deelt in Gods genade!   

Gespreksvragen
1. Welke betekenis en bedoeling hebben de 

vier paarden? Hoe is de Heere betrokken 
bij alles wat de vier paarden teweegbren-
gen? Het witte paard gaat voorop en de 
andere drie komen erachteraan: Welke 
troost ligt daarin voor ons?

2. Stelling: Als meer mensen naar de Heere 
zouden luisteren, zouden er als vanzelf 
minder oorlogen, hongersnoden, ziekten 
en doden te betreuren zijn.

3. De martelaren roepen om recht. In hoe-
verre heeft dat een plaats in uw gebedsle-
ven?

4. Welke plaats hebben verdrukte en ver-
volgde broeders en zusters in uw gebed?

5. Bijbelgetrouwe christenen liggen in de sa-
menleving onder een vergrootglas. Wordt 
u vanuit de prediking voldoende toegerust 
om daar mee om te kunnen gaan? Zo ja, 
wat krijgt u aangereikt en waar bent u 
momenteel het meest om verlegen?

6. Lees wat Jezus tegen Zijn discipelen zegt 
in Mattheüs 10:28. Welke waarschuwing 
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en bemoediging bevat die tekst? Wat heeft 
dat ons te zeggen? 

7. De toorn van het Lam – in hoeverre moet 
menig christen vandaag het beeld bijstel-

len dat men heeft van de Heere Jezus 
Christus? 

8. Wat heeft u het meest getroffen in Open-
baring 6? Waarom?


