
EEN ANALYSE VAN DE OPENBARING (11) 
Serie C: Het 7e Aspect van het oordeel (de eerste zes ‘Godsgerichten’: 19.11-21.8) 

 
 
HET ZEVENDE ASPECT: DE EERSTE ZES GODSGERICHTEN 
Johannes is al getuige geweest van de eerste zes aspecten van het oordeel (aflevering nrs. 9 en 10). 
In het nu te behandelen Schriftgedeelte krijgt hij het VIIe aspect te zien. Dat bestaat uit de zeven 
Godsgerichten. De eerste zes daarvan hebben betrekking op alles en iedereen die betrokken was bij 
de opstand tegen God en zijn gezag.  
 
INLEIDING (19.11-16) 
De hemel gaat open en er verschijnt een Ruiter op een wit paard. Hij is het “Woord Gods”, de 
“Koning der koningen en Here der heren”. Het doel van zijn komst is duidelijk: hij “velt vonnis en 
voert oorlog in gerechtigheid” (vs11).  
 
DE EERSTE TWEE GODSGERICHTEN (19.17-21)  
Harmágedon. Over de afloop van deze oorlog bestaat geen enkele twijfel. De roofvogels worden al 
van tevoren door een engel uitgenodigd “tot de grote maaltijd Gods” om zich te verzadigen met het 
vlees van de verslagenen (vs17). In dit visioen zijn we getuige van de strijd die de koningen der aarde 
en hun legers voeren tegen het Lam. Dit gebeurt niet onverwachts of onvoorbereid. Al in hoofdstuk 
16 zagen we dat de draak, het beest en de valse profeet bedrieglijke tekenen deden “uitgaan naar de 
koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige 
God” (16.13-14). De plaats waar deze oorlog gevoerd zou worden, is Harmágedon (16.16). Die “grote 
dag” is nu aangebroken. Johannes vermeldt: “En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun 
legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn 
leger.” (vs19). Maar de Ruiter op het witte paard overwint hen. Alle mensen die deel uitmaken van 
de vijandelijke legers worden in deze veldslag “gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van 
Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees” (vs21). Het is met recht 
de “grote dag van de almachtige God” want alle volgelingen van het beest worden hier verslagen. 
 
Tegelijkertijd wordt het vonnis over het beest en de valse profeet voltrokken. Ze worden gegrepen 
en “levend werden ze beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt” (vs20). Dit zijn 
de eerste twee Godsgerichten. De “valse profeet” is een andere benaming voor het beest uit de 
aarde (vgl.13.14 en 19.20). Met het voltrekken van het vonnis over het beest uit de zee en de valse 
profeet is voorgoed een einde gekomen aan deze twee machten die God naar de kroon staken en de 
trouwe gelovigen vervolgden, martelden en doodden. Over “het beeld van het beest” wordt hier niet 
meer gesproken. Dat verdwijnt blijkbaar samen met “het beest” van het toneel. Nu moet alleen met 
de draak zelf nog worden afgerekend. En daarmee wordt gelijk een begin gemaakt. 
 
INTERVAL: DE “DUIZEND JAREN” (20.1-6) 
De zeven Godsgerichten worden nu onderbroken door een interval van “duizend jaren”. Er vindt een 
aantal gebeurtenissen plaats bij de aanvang en tijdens deze periode. 

a) Aanvang van de duizend jaren 
Het begin van deze periode wordt gemarkeerd door twee gebeurtenissen: 1) De draak wordt 
door een engel uit de hemel gegrepen, gebonden en in de afgrond geworpen. Hij zit daar in 
voorarrest totdat hij zijn definitieve straf zal ontvangen; 2) Verder vindt “de eerste opstanding” 
plaats (vs6). Dit betreft degenen die het Lam heeft gekocht met zijn bloed en gemaakt “tot 
priesters voor God”, om “als koningen” te heersen (vs4; vgl. 5.9,10). 
b) Tijdens de 1000 jaren: inzage in Gods rechtvaardige oordelen 
De gelovigen die uit de dood zijn opgestaan, heersen niet alleen “als koningen” gedurende de 
“duizend jaren” maar hun wordt ook “het oordeel” gegeven (vs4). Wat moeten we daaronder 
verstaan, en waaróm wordt hun dat oordeel gegeven? Het antwoord vinden we in de wat 



bredere context. In de hemel is men er ten volle van overtuigd dat Gods oordelen “waarachtig en 
rechtvaardig” zijn (16.7;19.2). Maar ook bij deze “koningen” mag daarover geen enkele twijfel 
bestaan. Daarom krijgen zij nu ‘inzage in de dossiers’ van degenen die géén deel hadden aan de 
eerste opstanding (vs5). Dat zij op deze wijze Gods oordelen mogen ‘toetsen’, levert ook het 
gewenste resultaat op. Dat valt af te leiden uit een eerder visioen. Dat was een profetisch 
vergezicht waarin Johannes de “overwinnaars” al zag staan bij ‘de glazen zee’. Zij zongen daar dit 
lied: “Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig 
zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren!” (15.3). Die ‘glazen zee’ bevindt zich in de hemel, vóór 
de troon van God (4.6; 15.2). Als we nu dat lied van de “overwinnaars” zien in het licht van dit 
oordeel dan is de conclusie gerechtvaardigd dat zij dat lied toen zongen omdat ze tot de 
overtuiging waren gekomen dat Gods oordelen inderdaad rechtvaardig zijn.  
 

Aangezien de gelovigen tijdens de “duizend jaren” in de hemel verblijven en al Gods tegenstanders 
bij Harmágedon zijn omgekomen (19.21), volgt daaruit dat de aarde gedurende die tijd onbewoond 
was. Dat is helemaal in overeenstemming met de symboliek van Satan die “gebonden” is tijdens deze 
periode. Hij zit werkeloos in de verzegelde afgrond, omdat hij op aarde helemaal niemand heeft om 
te verleiden. Maar daarin gaat verandering komen. 
 
HET DERDE t/m ZESDE GODSGERICHT (20.7-15) 
Aan het einde van de “duizend jaren” vinden twee gebeurtenissen plaats, die de tegenhangers zijn 
van wat er gebeurde aan het begin: 1) De tweede opstanding vindt nu plaats waarbij “de overige 
doden” tot leven worden gewekt (vgl. 20.5); 2) Satan wordt daardoor uit zijn gevangenschap bevrijd, 
en dankzij deze opstanding heeft hij nu weer mensen om te verleiden. Hij laat geen tijd verloren 
gaan, maar trekt er meteen op uit “om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden” en 
hen “tot de oorlog te verzamelen” (vs8). Zij blijken een gewillige prooi voor hem te zijn. Hun doelwit 
is “de legerplaats der heiligen en de geliefde stad” (vs9). Het zal de allerlaatste opstand zijn tegen de 
Almachtige en zijn volk. Want de opstandelingen gaan daarmee rechtstreeks het Godsgericht van de 
poel van vuur tegemoet (vs9). Chronologisch gezien wordt dit vonnis over hen voltrokken bij het 
Laatste Oordeel. Dat vindt dus blijkbaar plaats direct aansluitend op de belegering van de heilige 
stad. 
 
Het Laatste Oordeel (20.11-15). Tijdens de” duizend jaren” heeft God aan de gelovigen de 
gelegenheid gegeven om zich ervan te overtuigen dat zijn oordelen rechtvaardig zijn. Bij het visioen 
van het Laatste Oordeel wordt er ingezoomd op de oordelen over Gods vijanden. Dat zijn zij die bij 
“de tweede opstanding” (20.5) weer tot leven zijn gekomen. Johannes ziet dat er boeken worden 
geopend (vs12). Daarin staan de daden van al deze mensen opgetekend. Op grond daarvan worden 
zij geoordeeld “naar hun werken”. Omdat dit in alle openbaarheid plaatsvindt, is nu ook voor 
iedereen het bewijs geleverd dat al Gods oordelen rechtvaardig zijn. Niemand kan daaraan nog 
twijfelen. 
  
De Godsgerichten die in de context van het Laatste Oordeel plaatsvinden, worden als volgt 
voltrokken. Nadat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel is neergedaald, wordt het door de God-
vijandige mensenmassa’s belegerd. Zij komen daarbij om door vuur dat vanuit de hemel op hen 
neerdaalt (20.9). Zo sterven zij de “tweede dood” (20.14). Dit is het derde Godsgericht. Ook over 
Satan wordt dan het oordeel voltrokken. Johannes zag dat hij “werd geworpen in de poel van vuur en 
zwavel” (20.10). en daarmee is het vierde Godsgericht een feit. Om een definitief einde aan alle 
ellende te maken, worden tot slot ook de dood en het dodenrijk in deze poel geworpen. Daarmee 
zijn ook het vijfde en zesde Godsgericht gerealiseerd. 
 
Bij het Laatste Oordeel was de focus vooral gericht op Gods gerichten over zijn vijanden. Maar er 
werd ook “nog een ander boek” geopend. Dat was “het boek des levens” (vs12), waarin de namen 
staan geschreven van hen die nu de beloften van God in ontvangst  mogen nemen. Dat is het 



zevende Godsgericht. Wat deze beloften precies inhouden, zullen we in de volgende aflevering zien. 
Maar het tweede intermezzo geeft ons er alvast een eerste indruk van. 
 
Tweede intermezzo (21.1-8) 

Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. In dit intermezzo wordt de 
komst van de nieuwe hemel, een nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem kort belicht. De 
heilige stad daalt neer “uit de hemel, van God”. Daarmee is de “de tent van God” voortaan 
bij de mensen. In zijn nabijheid is geen plaats meer voor tranen, dood, rouw, geklaag en 
moeite, verzekert ons een stem van de troon (vs3,4). En “Hij, die op de troon gezeten is” 
bevestigt dit met de woorden: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw” (vs5). Aan de vervulling van 
Gods beloften hoeft niet getwijfeld te worden. Hijzelf zegt tegen Johannes: “Schrijf, want 
deze woorden zijn getrouw en waarachtig” (vs5). 

 
Ter afsluiting volgt nog een vergelijking tussen de structuur van de eerste zes aspecten van Gods 
oordelen en de eerste zes Godsgerichten (d.i. het zevende aspect van Godsoordelen). 
 

SERIE C: ZES ASPECTEN VAN HET OORDEEL 
(17:1-19.10) 

SERIE C: VIIe ASPECT: DE EERSTE ZES GODSGERICHTEN 
(19.11-21.8) 

GEHEIMENIS VAN  HOER EN BEEST 
Inleiding 

De hoer bij de zee 
De vrouw op beest in woestijn 

 
VERVOLGENDE MACHTEN (ASPECT 1-IV) 
  Ie: het beest dat “was en is niet” 
 IIe: de achtste koning  (beest hersteld: “uit afgrond”) 
IIIe: 10 horens van het beest  
IVe: de hoer en het beest 
 
WAARSCHUWING  (ASPECT V EN VI) 
 Ve: oordeel over de hoer: met vuur verbrand 
VIe: WAARSCHUWING: “Babylon is gevallen.” 

“Gaat uit van haar mijn volk…” 
 

1e intermezzo 
liederen op val Babylon 
de bruiloft van het Lam 

 

DE ZEVEN GODSGERICHTEN 
Inleiding 

Ruiter op witte paard 
Uitnodiging tot “de grote maaltijd Gods” 

 
OORDEEL (GODSGERICHTEN 1 -6) 
1e: “poel des vuurs” (beest)              [ Harmágedon] 
2e: “poel des vuurs” (valse profeet)  [ Harmágedon] 

[1e opstanding--1000 jaren--2e opstanding] 
3e: “poel des vuurs” (volkeren)    [Laatste Oordeel] 
4e: “poel des vuurs” (Satan)         [Laatste Oordeel] 
5e: “poel des vuurs” (de dood)     [Laatste Oordeel] 
6e: “poel des vuurs” (dodenrijk)  [Laatste Oordeel] 

 
 
 

2e intermezzo 
3x nieuw: hemel – aarde – Jeruzalem 

“Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” 

 
OORDEEL: DE GODSGERICHTEN (ASPECT VII) 

(zie rechterkolom) 

 
7e Godsgericht….. 

Fig.12: Structurele overeenkomst: Zes aspecten van het oordeel en zes Godsgerichten 
 
(Wordt vervolgd) 
 


