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Hoofdstuk 22

Besluitend visioen en Jezus’ laatste Woorden
De EEUWIGE heerschappij van Gods Bruidsgemeente
Dit hoofdstuk begint met de beschrijving van een overvloeiende stroom van Goddelijk Leven en van Goddelijke
Zegeningen, die ontspringt uit de Troon, waarvan vroeger Gods oordelen uitgingen! David zong eertijds van een
“rivier”, waarvan “de wateren de stad van God zullen verblijden” (zie Psalm 46:5). Het zijn de eeuwigdurende
“getuigenissen” van de Heilige Geest tot eer en verheerlijking van de Christus. Amen.
Vers 1: “En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God
en van het Lam (voort)kwam.”
Voorheen zagen wij deze troon en Hem (d.i. God), Die daarop zat, terwijl het Lam Zich in het midden van die troon
bevond. Hier zien wij nu voor de eerste maal dat het “zowel Gods troon is, als die van het Lam.”
Wij geloven dat de Bruid, de Vrouw van het Lam, “het Goddelijk Kanaal” is van de wondervolle zegeningen van de
aarde gedurende het 1000-jarig Vrederijk. Eenmaal deelden de discipelen van de Here (Jezus) het brood, dat door
Hem vermeerderd was, uit aan de hongerige menigten…; zó zullen de heiligen van de Bruidsgemeente de hemelse zegeningen meedelen aan die anderen, die alsdan de aarde zullen bevolken.
Déze rivier vòl water van het Leven, helder als kristal, komt voort (dat is: “ontspringt”) uit Gods troon en van het
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Lam… De Heilige Geest komt immers voort uit de Vader èn de Zoon, Dat wij dit goed mogen verstaan in Nieuwtestamentisch licht, lettend op wat Jezus van Hem (d.i. de Heilige Geest) heeft getuigd! En waar God, de Heilige Geest
is, aldáár is overvloedig (geestelijk) leven… Bij het onderzoek van de Schriften, en van dit Bijbelboek in het bijzonder,
vangen wij een “glimp” op van dit Goddelijke Leven. Onze “ervaring”, in en door de vervulling met de Heilige Geest,
is dan ook “een voorsmaak van die Goddelijke Volheid” die Gods heiligen wacht. Halleluja! Wij noteren derhalve
het volgende…
A. Een leven van gemeenschap met Hem
“Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot
aangezicht…” (1 Kor. 13:12a)
“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat,
als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.” (1 Joh. 3:2)
“(En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb) kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn
waar Ik ben.” (Joh. 14:3)
“en (Zijn dienstknechten – zie vers 3) zullen Zijn aangezicht zien,…” (Openb. 22:4a)
B. Een leven van absolute rust
“En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van
nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.” (Openb.
14:13)
C. Een leven van volmaakte kennis
“…Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.” (1 Kor. 13:12b)
D. Een leven van heiligheid
“Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.” (Openb. 21:27)
E. Een leven van volmaakte blijdschap
“En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht
of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” (Openb. 21:4).
F. Een leven van blijmoedig dienen
“En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn
dienstknechten zullen Hem dienen,” (Openb. 22:3)
G. Een leven van overvloed
“Wie dorst heeft zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.” (Openb. 21:6b)
H. Een leven vol heerlijkheid
“Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van
heerlijkheid teweeg.” (2 Kor. 4:17)
“Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in
heerlijkheid.” (Kol. 3:4)
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In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)”.
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie
openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon
van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon.
Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
ste
1. de 1 Openbaringsvorm van God: de Vader
de
2. de 2 Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de
3. de 3 Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
• Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest”, ook van
CJH Theys. (noot AK)
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I.

Een leven van aanbidding
“En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de
heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God.” (Openb. 19:1)
“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen,
stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met
een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden
rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met
hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.” (Openb. 7:9-12).
Geen gered en verlost individu zal ooit ten volle kunnen verstaan, welke die hemelse heerlijkheid is, die
ons in Gods Bijbel wordt voorgesteld! Johannes, de apostel, heeft alles tezamen gevat met de woorden, opgetekend in 1 Johannes 3 vers 2:
• “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat,
als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.”
Wij geloven dan ook, dat de heerlijkheid van onze verwachting hierin bestaat, dat wij getransformeerd zullen worden “naar Zijn gelijkenis” – zondeloos, onsterfelijk en met de voortdurende ervaring van Goddelijke volmaaktheid.
Onze eeuwige staat is niet afhankelijk van onze positie en heerlijkheid, maar van God Zelf. Wij verwijzen in
dit opzicht naar de Bijbelpassages in, respectievelijk, Openbaring 1:5-6, 5:12-13 en 7:12.
Zoals deze “rivier… van het water des levens” (zie Openb. 22:1)) haar opwekkende en verkwikkende stromen doet
vloeien, zo levert “de Boom des levens” (zie Openb. 22:2) ook “volheid van spijs voor allen”.
Vers 2: “In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des
levens, die 12 vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn
tot genezing van de heidenvolken (in de Engelse vertaling staat: “volkeren”).”
Toen de mens zondigde in “de hof” op aarde (in Eden, zie Gen. 2:8), dreef de Here God hem uit, en de toegang tot de
boom des levens werd hem versperd door “een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de
boom des levens te bewaken” (Gen. 3:24b). Anders zou die zondige mens, in zijn zondige staat, daar van hebben
gegeten en voor eeuwig in die staat voortgeleefd hebben!
Maar dat “vlammend zwaard” trof het hart van de Here Jezus Christus Zelf! En nu maakt de openbaring van de
Geest ons bekend, dat Hij, Die op het kruis stierf en ten derden dage opstond uit het graf, die “Boom des Levens”
is, Wiens BLADEREN voor DE GENEZING ZIJN VAN DE VOLKEREN GEDURENDE DE MESSIAANSE HEERSCHAPPIJ, terwijl ZIJN VRUCHTEN TOT SPIJZE EN VERSTERKING zullen zijn VAN ZIJN VERLOSTE HEILIGEN, WANNEER DEZE ZULLEN STAAN AAN DE OEVERS VAN DEZE KRISTAL-HELDERE RIVIER DES LEVENS! Glorie voor Hem, Die onze zonden op Zich nam. Geen wonder, dat wij verder lezen:
Vers 3: “En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn
dienstknechten zullen Hem dienen,”
Zijn dienstknechten zullen hun vreugde vinden in het dienen van Hem, Die in de donkerste dagen hen zo getrouw
gediend heeft en hen nimmer heeft verlaten. Zij zullen Hem niet als “huurlingen” dienen, maar met uitbundige
vreugde zullen zij zich wijden aan deze dienst. Daarom staat er geschreven:
Vers 4: “en (Zijn dienstknechten) zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.”
En deze wondervolle omschrijving eindigt met:
Vers 5: “En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren (SV: heersen) in alle eeuwigheid.”
Hoe nauw is het begin en het einde van de Heilige Schrift met elkaar verbonden! Net als in (de hof te) Eden,
vinden wij ook hier een “rivier” en een “boom des levens”.
Echter, en hier willen wij dan ook extra op wijzen, géén “boom van de kennis van goed en kwaad” (zie Gen. 2:17),
aangezien deze voorgoed is verdwenen. Immers is hier géén “test” meer nodig. Want niets herinnert meer aan ‘s
mensen verantwoordelijkheid.
Genade, en genade alleen, kenmerkt het Lichaam van Christus in heerlijkheid! Van Christus wordt gezegd,
dat Hij komen zal “met genezing onder Zijn vleugels” (zie Mal. 4:2).
ALLES WAT ZIJN HEILIGEN NODIG HEBBEN KOMT VAN HEM; MAAR ALLES KOMT STRAKS TOT DE AARDE
DOOR HET KANAAL VAN GODS HEILIG EN NIEUW JERUZALEM, DE BRUID, DE VROUW VAN HET LAM. Zij
participeert in alles!
Alles is dan ook met Goddelijke orde en perfectie door de Here Jezus Christus gerangschikt; en ieder zal de hem
eigene plaats innemen en zijn kenmerkend karakter bewaren. Dit recht (d.i. juist) te mogen verstaan, doet ons “de
sleutel” vinden voor de verklaring van veel dat volgt.
Laten wij dan ook opmerken dat alle dienst VOLMAAKT is, en voor niemand zal zijn betrekking tot Hem een verborgenheid zijn. Wat een wondervolle staat! Wat een zalige kennis!
de
“Regeren (SV: heersen) in alle eeuwigheid”, ja, zó staat er in dit 5 vers geschreven. Er is hier dus duidelijk sprake
van “eeuwige duur”.
Christus’ Bruid heeft in en door Christus deel aan dit alles. Net zo min als er een einde komt aan haar heerlijkheid,
zal er ook geen einde zijn aan haar heerschappij. Tot in alle eeuwigheden zal zij schitteren door de Shekinahglans van de Heerlijkheid Gods; en tot in eeuwigheid zal zij met haar Hemel-Bruidegom regeren.
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De waarde en de belangrijkheid en het gezag van deze boodschap komen duidelijk naar voren in de verzen 6 en 7
(van Openbaring 22). Laten wij in het bijzonder letten op de aankondiging: “En zie, Ik kom spoedig (SV: haastiglijk)” (zie
Openb. 22:7a), en vergelijk dit met wat geschreven staat in de verzen 12 en 20 (van Openbaring 22)!

Besluitende waarschuwingen en beloften
Hiermee besluit de schildering (d.i. de beschrijving) van die zo heerlijke Gods-Stad, en hiermee nemen de gezichten
(of: visioenen) – die Johannes, de ziener van Patmos, zijn getoond – een einde…
Nu volgen nog enkele waardevolle waarschuwingen en aanmoedigingen, die gepaard gaan met de heerlijkste bewijzen van de meest innige gemeenschap van Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente.
Vers 6-7: “En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige
profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, Ik
kom spoedig (SV: haastiglijk). Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.”
Met zulke plechtige woorden begint dan het slot van het Boek Openbaring. Op gelijke wijze als het aanving, wordt
het ook besloten. Want in Openbaring 1:3 lazen wij: “Zalig (SV: welgelukzalig) is hij die leest en zijn zij die horen de
woorden van de profetie, en die in acht nemen (SV: bewaren) wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.”
De Here Jezus verbindt hier Zijn komst met de GELUKZALIGHEID van hen, die de woorden van de profetie bewaren (HSV: in acht nemen). En het is de Heilige Geest, Die op plechtige wijze de profetie, die nu tot een einde is ge2
bracht, aan de ernstige overdenking en behartiging der heiligen aanbeveelt.
Hij geeft dit boek aan Zijn volk als “een licht, schijnende in een duistere plaats” (zie 2 Petr. 1:19, SV). Het moet voor
alle kinderen Gods strekken tot heil van hun ziel en tot bevordering van hun gemeenschap met de Here
God. Het is Zijn heilige wil, dat wij niet alleen de volheid van Zijn genade zullen kennen, maar óók de oorde3
len, die over de wereld zullen komen.
Het is voorts óók Zijn wil, dat alle heiligen zullen verstaan, dat dit boek, dat ons het oordeel en het einde van de
wereld voorzegt, ons tegelijkertijd onze bevrijding van die komende oordelen aantoont.
Openbaring toch maakt het zo helder als de dag, dat het Lichaam van Christus veilig gesteld zal zijn, eer deze oordelen losbreken.
Van hoe groot belang zijn derhalve de woorden van de profetie voor de Gemeente van de Here Jezus Christus!
De Heilige Geest is de Uitvoerder van al Gods plannen en wijze raadsbesluiten. Hij doet ons deze kennen, doch
deelt ons tegelijkertijd mee, dat daar een hemelse heerlijkheid is, die Gods heiligen van alle eeuwen wacht, en dat
zij de ongestoorde rust in het genot van Zijn Tegenwoordigheid zullen smaken… Welke verschrikkelijke gebeurtenissen in Openbaring ook uitgebeeld worden…, welke rampzalige oordelen over een goddeloze wereld dreigen, en
over een afvallig Christendom,… Gods heiligen kunnen zich verblijden, omdat hun Here en Zaligmaker haastiglijk
(HSV: spoedig) komt, Die allen een woning heeft toebereid in het Huis van de Vader!
Er staat dan geschreven welk een “effect” dit alles heeft op, de geliefde apostel, Johannes:
Vers 8-9: “En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had,
viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij: Pas op
dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de
woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God.”
Een ogenblik dacht Johannes, door de verhevenheid van het visioen daartoe geleid, dat de Here Jezus Zèlf Zich in
deze manifestatie aan hem vertoonde. Doch het was niet de Here, maar één van Zijn dienstknechten. Daarvandaan, dat deze engel/dienstknecht de hulde absoluut afwijst en weigert!
Voorwaar, hier is voor duizenden belijdende Christenen een ernstige waarschuwing. Christenen, die geleid
door de dwalingen van het pausdom en zijn priesters, de engelen en menigten van ontslapen kinderen Gods hun
aanbidding brengen en aller voorbede bij God begeren en afsmeken! Wij hebben hier te maken met een “mens”,
een “sterveling”, die eenmaal op aarde leefde, en die God zó heeft gediend, dat er van hem geschreven staat, dat
“hij met God wandelde, en niet meer was”; want God nam hem op in de hemel! Zo getrouw als hij op aarde was,
evenzo is hij het hier.
Vandaar zijn vermaning aan Johannes’ adres. God is de Enige, Die wij moeten aanbidden!
Vers 10: “En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.”
Deze woorden doen ons herinneren aan Daniël 12 vers 4: “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verze4
gel dit boek tot de tijd van het einde...”. De Nieuwtestamentische schrijvers hebben andere woorden gebruikt,
doch met dezelfde strekking.
• De apostel Johannes schrijft: “Kinderen, het is het laatste uur;…” (1 Joh. 2:18a)
• Petrus zegt: “het einde van alle dingen is nabij” (1 Petr. 4:7a), en Jakobus betuigt: “Zie, de Rechter staat voor de
deur.” (Jak. 5:9b)
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Behartiging = Het behartigen of behartigd-worden = Zich met ernst wijden aan, met toewijding zorgen voor (iemands geluk,
welzijn of belangen behartigen). Of: waard ter harte genomen te worden. (noot AK)
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Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld
schudden” en/of “De Dag van JaHWeH (De Dag des Heren)” beide van E. van den Worm. (noot AK)
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Zie eventueel de uitgebreide ‘vers voor vers’ Bijbelstudie: “Het Boek Daniël” van CJH Theys, geschreven omstreeks 1970.
Van deze studie is op dit moment alleen nog maar 1 hoofdstuk digitaal beschikbaar – zie ons weblog (datum: 14 maart 2014)
http://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2014/03/14/daniel-hoofdstuk-1-inleiding-vers-voor-vers-uitleg/ – maar de rest van
deze studie staat in 3 delen (weliswaar nog onuitgewerkt) op onze website. (noot AK)
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• Het getuigenis van Paulus luidt: “Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn
beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.” (1 Kor. 10:11)
In de dagen van de profeet Daniël was de tijd voor Gods volk, Israël, nog niet gekomen… Thans leven wij, Gods
geestelijk Israël (of: volk), Zijn Gemeente, in de laatste dagen; daardoor moet nù de profetie in Openbaring, niet verzegeld worden.
In deze tijdsbedeling dienen allen de Here God te aanbidden; en IN DE AANBIDDING VAN ONZE HERE JEZUS
CHRISTUS, AANBIDDEN WIJ GOD ZELF, “want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk” (Kol.
2:9).
Van deze tijd sprekende, zegt de eerder bedoelde engel/dienstknecht:
Vers 11: “Wie onrecht doet, laat hij (of: zal) nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij (of: zal) nog vuiler worden.
En wie rechtvaardig is, laat hij (of: zal) nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij (of: zal) nog meer
geheiligd worden.”
Het boek wordt dus niet verzegeld, maar is daarentegen “open” voor allen! HET IS DE OPENBARING,… DE
ONTSLUIERING VAN DE TIJD VAN HET EINDE. EN HET IS DE GROTE VERANTWOORDELIJKHEID, VERBONDEN AAN IEDERE BEDIENING IN HET LICHAAM VAN CHRISTUS, OM DEZE BEKEND TE MAKEN. ZIENde
DE OP HET 10 VERS NEEMT ONZE VERANTWOORDELIJKHEID TOE!
Dat wij dit allen zullen verstaan! Straks houdt het Evangelie van de genade – dat wij nu nog, dank zij Gods voorzieningen en barmhartigheid, mogen en kunnen prediken – op.
De tijd van genade is spoedig voorbij, en “dan wordt de deur gesloten” (zie Matth. 25:10)! Wat betekent dit? Het uur
van Gods oordeel is dan dáár, en de tijd om verantwoording te doen, is aangebroken. Het is een tijd waarin geen
verandering in de (geestelijke) toestand van de mensen meer plaats vinden zal; een tijd waarin het lot, de bestemming van een ieder voor eeuwig is beslist.
Christus Zelf is de Rechter! Hij is Getrouw en Rechtvaardig! Een ieder ontvangt het loon, dat hij waard is…
Vers 12: “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.”
Hier hebben wij de bevestiging van wat tevoren al werd gezegd: het oordeel is gekomen. Een ieder ontvangt naar
wat hij gewerkt heeft. GODDELIJK EVENWICHT IS EEN GODDELIJK BEGINSEL IN HET HELE RAADSPLAN
VAN GOD! Ook “werken” zijn nodig en belangrijk (vergelijk het één en ander met Jakobus 2:17-26). Het zijn de
woorden van DE GROTE “IK BEN”.
Vers 13: “Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.”
Zie ook Openbaring 1:8 en 21:6 – vergelijk dit ook met Jesaja 41:4, 44:6 en 48:12. Laat dit een ieder genoeg en
gezegd zijn: Hij is de Onveranderlijke in woord en daad!
In de twee nu volgende verzen wordt door de profeet nog een laatste blik geworpen op beide: “gelukzaligen” en
“goddelozen”. Wij lezen dan in dit verband:
Vers 14-15: “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat
zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.”
Vers 14 is een zaligspreking, en wel de laatste! Gezegend zijn zij, die hun klederen gewassen hebben in het bloed
van het Lam Gods!
Hier worden allen die – door de verlossing DOOR en IN Christus – MET Hem ook in de meest innige gemeenschap gekomen zijn, gesteld tegenover hen, die verleid en misleid door duivel en zonden verdorven zijn. De laatstgenoemden hebben generlei (d.i. op geen enkele wijze) deel aan de gelukzaligheid… Hier hebben wij de aansporing
om onszelf te onderzoeken, om te weten tot welke klasse wij behoren.
Vergissen is menselijk, maar (zeker in dit geval) erg! Zelfbedrog is funest; want hoe verschrikkelijk zal het zijn,
aan de deur te kloppen, om dan uit de mond van de Here Jezus Christus te vernemen: Ik ken u niet! “…Ik
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heb u nóóit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid (SV: ongerechtigheid) werkt!” (Matth. 7:23)
Nog een allerlaatste woord volgt dan, gericht tot de Gemeenten (zie Openbaring 2 en 3 – en eventueel de ‘vers voor
vers’ uitleg bij deze verzen).
Vers 16: “Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de
Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.”
Hoe zou Hij, Die het Hoofd is van Zijn Gemeente, de hartverwarmende mededeling van de in dit boek vervatte verborgenheden kunnen besluiten, zonder nog éénmaal gewag (d.i. melding) te maken van die zo innige betrekking, die
er tussen Hem en de Gemeente bestaat!
Zoiets is onmogelijk voor Zijn liefhebbend hart, dat liefheeft tot het eind. Is niet Zijn Gemeente, Zijn Lichaam, de
6
vertrouwde van al Zijn gedachten en plannen?
Wordt aan haar niet alles medegedeeld, wat in “de laatste dagen” gaat gebeuren?
Daarom richt Hij Zich nog éénmaal persoonlijk tot haar, nu het einde van deze mededelingen gekomen is.
Het zijn heerlijke, vertroostende en bemoedigende woorden van Jezus’ lippen! Als God en als Zoon des mensen
stelt Hij Zich vóór ons in Zijn uitzonderlijke, heilige betrekking tot de Gemeente, als “de blinkende Morgenster”. Halleluja!
5

Dat wil zeggen: “u die wetteloos bent en/of wetteloos handelt” ofwel: “u die de ongerechtigheid doet en/of liefheeft”. (noot AK)

6

De vertrouwde = Iemand aan wie men alles vertrouwt; een intieme vriend/vriendin. (noot AK)
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Hij is inderdaad “de Wortel en het Nageslacht van David”. David is uit Hem ontsproten (voortgekomen), want Hij is de
Schepper van allen (“vóór Abraham geboren was, ben Ik…” – zie Joh. 8:58a); maar Hij is ook uit David voortgekomen
in de zin van: HIJ IS WAARACHTIG MENS, ZOALS HIJ OOK WAARACHTIG GOD IS.
Wanneer de Here van hemel en aarde in Zijn heerlijkheid verschijnt, komt Hij als “de Zon der gerechtigheid, met
genezing onder Zijn vleugels” (zie Mal. 4:2) voor alle gebroken en verslagen (gelovige) mensen.
Aan allen die wachtende, verwachtende en daarom wakende zijn gedurende de nacht van deze wereld,… aan diegenen, die dus niet slapen zoals de anderen, aan hen, die met de tederste genegenheid naar Hem uitzien, maakt
Hij Zich thans bekend als “DE BLINKENDE MORGENSTER”, Die de Grote Morgen van de wedergeboorte aller
dingen inleidt…
O, vol-heerlijke Morgenster, hoe heerlijk en hoe zalig is Uw verschijnen! Eer de dag is aangebroken, gaat U op; is
Uw verschijnen, o Here;… Uw komen, als “de Zon der gerechtigheid”, als de bevrijding van al Uw gunstgenoten,…
bevrijding uit de donkere en onheilspellende nacht, om alsdan in de “woningen van eeuwig licht” de plaats, door U
toebereid, in te nemen!
Geen wonder, dat het antwoord van de Bruid op deze heerlijke aankondiging des Heren de vurige wens inhoudt,
Hem te zien in al Zijn schoonheid en heerlijkheid, waarvan zij zo dikwijls heeft mogen zingen.
Hij heeft haar, Zijn Bruid, toegeroepen, en die Bruid antwoordt met een vreugdevol: “Kom!”
Vers 17a: “En de Geest en de Bruid zeggen: Kom!”
Dus niet de Bruid alleen, maar mèt haar spreekt óók de Heilige Geest het intense verlangen uit. De Heilige Geest,
Die in de Bruid woont en Die ons ook leert: “Abba, Vader” (zie Gal. 4:6), getuigt met onze geest, dat wij kinderen
Gods zijn. Hij is het, Die met ons zucht in al onze moeiten en smarten, en onze onuitsprekelijke verzuchtingen tot
God brengt. Ja, Hij is het ook, Die de woorden des Heren tot ons brengt; Die het uit Jezus neemt, en ons verkondigt…, Die onze ziel met liefde voor Hem vervult, en het verlangen naar Jezus’ komst in ons wekt, versterkt, vermeerdert en doet toenemen in vurigheid.
Voorwaar, dit is het meest treffende bewijs van Zijn wonen in ons, en van de afhankelijke positie die Hij (al7
hoewel één met de Vader en de Zoon in Wezen en bedoeling) inneemt, zolang dit Lichaam van de Here Jezus Christus als ZIJN VOORTREFFELIJKSTE GETUIGENIS nog op aarde is.
Maar er is hier nog méér… De Geest en de Bruid richten zich tot allen, die dit geroep vernemen, en nodigen allen
uit om daarmee in te stemmen.
Vers 17b: “En laat hij die het hoort, zeggen: Kom!”
Zó zal het ook altijd zijn; want het naar Jezus verlangend hart zoekt naar “medegenoten zijner vreugde” (ofwel: metgezellen gezalfd met Zijn vreugdeolie” – volgens Ps. 45:8, Hebr. 1:9, SV). Er moet een “gemeenschappelijk verlangen” zijn.
Vandaar die onweerstaanbare uitnodiging:
Vers 17c: “En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.”
Ziende op haar Bruidegom, is haar ziel bevestigd in de genade, en nodigt zij allen – die (in geestelijke zin) dorst hebben, en die komen willen – uit, om te komen, en het water des levens om niet (d.i. gratis en voor niets) te ontvangen.
Hoe verheven en hoe begeerlijk is het standpunt dat zij inneemt! Haar genegenheden zijn uitsluitend gevestigd op
haar Here, haar Meester en Bruidegom in de hemel,… Die zij ook verwacht, en naar Wie zij intens verlangt.
Allen, die Zijn verschijning liefhebben, worden uitgenodigd om met haar dit vurige en heilige verlangen te delen.
Glorie voor Jezus!
Een hoogst ernstige waarschuwing mag echter, in dit verband, niet achterwege blijven:
8

Vers 18-19: “Want ik getuig (SV: betuig) aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand
iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand
afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van
de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.”
Laten wij opmerken, dat, wat hier gezegd wordt, ook beantwoordt aan wat wij in vers 14 (van Openbaring 22) lazen.
Hoe hoogst ernstig is dan déze waarschuwing, waarmee dit hoofdstuk en (Bijbel)boek besluiten.
Hij zal niemand onschuldig houden die het waagt Zijn Woord te kort te doen of aan dat Woord toe te voegen! Zoals
Hij het gegeven heeft, zó moet het door ons worden “geloofd”, “bewaard” en óók “beleefd”!
Maar, Zijn laatste woord kan er niet één zijn van oordeel en van straf. Neen! hiermee kan Hij niet eindigen. Hij wil
en zal de harten van de Zijnen vervullen met blijdschap, en de vastheid van de verzekering (d.i. de betuiging dat het
voorzegde zeker geschieden zal); en daarom richt Hij nogmaals hun ogen op Zijn spoedige wederkomst:
Vers 20a: “Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen.”
Deze zelfde woorden werden de Zijnen al tweemaal toegeroepen (zie Openb. 22:7+12). Nu nog éénmaal, zonder enige toevoeging, om de Zijnen daardoor, als het ware, op het hart te drukken, en levendig te doen gevoelen, dat (hoe
belangrijk ook de vervulling van Zijn raadsbesluiten ten aanzien van volkeren, van aarde en van hemel, ook moge
wezen) Zijn WEDERKOMST eminent is, en de eerste plaats in hun ziel moet innemen… Geen wonder dan ook,
dat de Gemeente haar laatste bede doet horen:
Vers 20b: “Ja, kom, Heere Jezus!”
7

Zie noot 1.

8

Betuigen = Te kennen geven. (noot AK)
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En allen, die vurig verlangen om Hem te mogen zien zoals Hij is, en om Hem gelijk te zijn,… om Zijn Bruidegomsliefde te genieten, bidden mee!
Déze hoop maakt ons los van alle dingen hier beneden (op aarde); déze hoop sterkt ons in iedere strijd, en doet ons
volharden onder alle moeiten en zorgen en lijden; déze hoop reinigt ons, gelijk Hij rein is, en houdt onze geredde
zielen vervuld met onuitsprekelijke vreugde. Lof en ere zij de Bruidegom!
Dan eindigt dit Boek Openbaring met de apostolische bede:
Vers 21: “De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.”

Laatste notities
Laten wij, onder de supreme (d.i. oppermachtige) leiding van Gods Geest, de conclusies van het Boek Openbaring
vergelijken met het begin (? met onderstaande teksten uit het OT ?). Dit leidt tot wonderbaarlijke ontdekkingen…
“DE WORTEL DAVIDS” (zie Openb. 5:5 en 22:16b)

“DE BLINKENDE MORGENSTER” (zie Openb. 22:16d)

Ons wordt hier de Goddelijkheid van Jezus getoond…
9
10
(zie Jes. 11:10 en vergelijk Rom. 15:12 ).
Hier wordt ons de menselijkheid van Jezus voorgehou11
12
den… (zie Jes. 11:1 en vergelijk Matth. 22:42-43 ).
Ons wordt getuigt, dat Hij meerder is dan Zijn “broeders”,
dat Hij Degene is Die de Nieuwe Dageraad inluidt… (zie
13
14
Num. 24:17-19 en Jes. 14:12 ).
Hij alleen is de Verlosser en Opperste Leidsman van
alle verlosten!

“DE LAATSTE BOODSCHAP”, en
“HET LAATSTE GEBED”,
en
“DE LAATSTE ZEGENBEDE”. (zie Openb. 22:20-21)

De verzen 20-21 zijn onafscheidelijk!

“HET GESLACHT DAVIDS” (zie Openb. 5:5 en 22:16c)

In alle ootmoed leg ik hier mijn pen neer, met het diep gevoelde verlangen van mijn ziel, om innige dank te brengen
aan ons aller dierbare Here en Koning-Bruidegom, voor Zijn onuitsprekelijke gave, om ons in dit zo wonderbare
Boek, Zijn Openbaring te schenken; voor het grote voorrecht om de diepe en verdiepende inhoud ervan te mogen
verstaan, zij het nog maar ten dele. En om haar te mogen genieten in de zoete gemeenschap van de Heilige
Geest, als de Openbaarder van alle geheimenissen Gods; bovenal voor Zijn uitnemende liefde en genade om te
mogen behoren tot degenen, die op Zijn vaste en heerlijke belofte uitroepen:
“Ja, kom, o kom, Here Jezus!”
Amen.

Einde hoofdstuk 22 van Openbaring
En dus… het EINDE van deze ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring

15

CJH Theys
(1903 – 1983)

Enigszins bewerkt door A. Klein
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“Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.” (Jes. 11:10)
10
“En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem
zullen de heidenen hopen.” (Rom. 15:12)
11
“Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.”
(Jes. 11:1)
12
“Wat denkt u over de Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tegen Hem: Davids Zoon. Hij zei tegen hen: Hoe kan David
Hem dan, in de Geest, zijn Heere noemen,...” (Matth. 22:42-43)
13
“Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een
scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Edom zal bezit zijn en
Seïr zal bezit van zijn vijanden zijn, maar Israël zal kracht uitoefenen. Uit Jakob zal hij heersen; wie ontkomt uit de stad, zal hij
ombrengen.” (Num. 24:17-19)
14
“Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad!” (Jes. 14:12)
15
De Bijbelverzen zijn omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de oude Statenvertaling erbij vermeld).
Soms is er – hopelijk ter verduidelijking – door mij tekst toegevoegd in deze kleur en dit lettertype. (noot AK)
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