
EEN ANALYSE VAN DE OPENBARING (13) 
Gods nieuwe schepping: twee getallen die opvallen 

 
TWEE GETALLEN DIE OPVALLEN: TWAALF EN ZEVEN 
In Openbaring komen we opmerkelijk vaak getallen en aantallen tegen die opvallen, en die bij nader 
inzien een bepaalde betekenis blijken te hebben. Vanwege de beperkte opzet van deze serie hebben 
we tot nu toe geen aandacht geschonken aan getallensymboliek. Maar nu we vrijwel aan het einde 
van de Openbaring zijn gekomen, is het zinvol om toch enige aandacht te schenken aan de 
symbolische betekenis van minstens twee van die getallen: twaalf en zeven. 
 
De heilige stad en het getal ‘twaalf’  
Bij de beschrijving van de heilige stad komt dit getal opvallend vaak voor, soms als ‘grondtal’ maar 
ook in het kwadraat en in duizendvoud. We vinden het in verband met de poorten, de muren, het 
fundament van de muren en het geboomte des levens. Als we hiervan een schematisch overzicht 
maken (fig.12), geeft dat ook nog eens een opmerkelijke totaal van 12 keer het aantal ‘twaalf’ (of een 
veelvoud ervan) te zien. 

 
POORTEN: 
12 poorten 
12 engelen: één op elke poort 
12 namen: op elke poort een naam van “de twaalf stammen der kinderen Israëls” 
12 parels: elke poort afzonderlijk gemaakt uit één parel 
 
MUREN: 
12 keer duizend stadiën voor de lengte van de muren der stad 
12 keer duizend stadiën voor de breedte van de muren der stad 
12 keer duizend stadiën voor de hoogte van de muren der stad 
12 keer twaalf el voor de dikte van de muren der stad 

 
FUNDAMENTEN: 
12 fundamenten voor de muren 
12 namen: op elk fundament een naam van “de twaalf apostelen des Lams” 
12 soorten edelstenen ter versiering: voor elk fundament een ander soort 

 
DE BOOM DES LEVENS:  
12 keer per jaar vruchtopbrengst van het geboomte des levens: één keer per maand 
 
TOTAAL: 12 x 12 

Fig.14: Het getal twaalf als ‘grondtal’ van de heilige stad 
 
Dat dit niet op toeval berust maar een bewuste ‘constructie’ is, lijkt voor de hand te liggen. De vraag 
komt daarbij op: waarom? Al eerder in Openbaring is er sprake geweest van het getal ‘twaalf’ in 
enkelvoudige of meervoudige toepassing. Soms was dat openlijk, soms in versluierde vorm. Laten we 
naar een drietal voorbeelden kijken:  

Voorbeeld 1: Beloften aan de zeven gemeenten. De Mensenzoon geeft hen twaalf beloften, als ze 
trouw aan God blijven en uiteindelijk als overwinnaars eindigen. Deze beloften (zie figuur 4) zijn 
daar weliswaar niet genummerd, maar wel twaalf in getal. Als nu de Mensenzoon twaalf beloften 
aan de zeven gemeenten doet, mag je dat redelijkerwijs zien als een teken dat Gods beloften aan 
de gelovigen óók ‘volledig’ zijn. Met andere woorden, als die beloften worden vervuld, zal het 
hen aan niets ontbreken. 
Voorbeeld 2: De ‘144.000’ verzegelden. In het visioen van de zegels vermeldt Johannes dat er op 
een gegeven moment 144.000 “knechten van onze God” worden verzegeld (7.3-4). Zij zijn veilig 
wanneer de calamiteiten van Gods oordelen de aarde en haar bewoners zullen treffen. Dit 
‘specifieke’ getal van ‘144.000’ is uiteraard te herleiden tot 12 x 12 x 1000. Met betrekking tot de 
verzegeling zien we dat hier twaalf stammen van Israël worden vermeld, geen enkele stam 
uitgezonderd. Aangezien God bij de verzegeling vanzelfsprekend ook niemand van zijn trouwe 



dienaren over het hoofd zal zien, mogen we het aantal van ‘144.000’ ook hier redelijkerwijs 
beschouwen als het getal van een ‘numerieke volheid’.  
Voorbeeld 3: De ‘144.000’ op de berg Sion. Of deze ‘144.000’ dezelfde groep voorstelt als de 
verzegelden doet hier niet ter zake. Waarom het hier ook weer gaat is het volgende. Bij het vijfde 
zegel vroegen de martelaren God om hun bloed op de vervolgers te wreken. Zijn antwoord luidde 
dat hij hen recht zou doen zodra hun getal vol zou zijn. Uit een vergelijking tussen serie A en B 
blijkt dat God daarbij doelde op de ‘144.00’. Zij zijn God trouw gebleven, want ze hebben zich niet 
“bevlekt” met Babylon de hoer of haar dochters. Daarom mogen zij als “overwinnaars” samen 
met het Lam op de berg Sion staan en hem volgen waarheen hij gaat: niemand uitgezonderd.  

 
Uit deze drie voorbeelden valt onmiskenbaar af te leiden dat het getal ‘twaalf’ (en de veelvouden 
ervan) op symbolische wijze uitdrukking geeft aan volheid en volledigheid. God heeft al zijn trouwe 
volgelingen verzegeld en niemand van hen zal in de heilige stad ontbreken. Verder mag ook uit het 
gegeven dat de heilige stad kubusvormig is, met een inhoud van ‘144.000’ (= 12x12x1000), worden 
afgeleid dat het nieuwe Jeruzalem alles biedt en bevat wat strekt tot het welzijn en geluk van de 
gelovigen. 
 
Gods nieuwe schepping en het getal ‘zeven’  
Behalve ‘twaalf’ komen we in Openbaring ook vaak het getal ‘zeven’ tegen. Alles wijst erop dat ook 
dit getal niet toevallig zo vaak en nadrukkelijk in de visioenen voorkomt.  
 
Openbaring als geheel. Als we kijken naar het onderstaande schematische overzicht, dan blijkt heel 
het boek te zijn opgebouwd uit zeven structurele eenheden. Het is zeer aannemelijk dat God dit ook 
met een speciale bedoeling heeft gedaan. 
 

PROLOOG (1.1-11) 
 

DE ZEVEN GEMEENTEN (1.12-3.22; de gelovigen op deze aarde) 
 

VISIOENEN OVER DE TOEKOMST SERIE A (4.1-11.19) 
 

VISIOENEN OVER DE TOEKOMST SERIE B (12.1-16.21) 
 

VISIOENEN OVER DE TOEKOMST SERIE C (17.1-21.8) 
 

DE BRUID VAN HET LAM (21.9-22.5; de gelovigen op de nieuwde aarde) 
 

EPILOOG (22.6-21) 
 

Fig.15: De zeven structurele eenheden van het boek Openbaring 
 
Niet alleen Openbaring als geheel is samengesteld uit zeven structurele eenheden. Ook elke serie op 
zich is weer samengesteld uit zeven structurele elementen: 

- Serie A: de zeven zegels (waarbij het zevende een zevental bazuinen telt) 
- Serie B: de zeven fasen van grote strijd (ook hier de zevende fase met zeven plagen) 
- Serie C: de zeven aspecten van het oordeel (nu de zevende fase met zeven Godsgerichten) 

 
Zeven gemeenten. Bij het voorgaande mogen we ook bedenken dat het verslag van alle visioenen 
door Johannes aan zeven gemeenten moest worden gestuurd. Wat God daarbij blijkbaar voor ogen 
stond, is zijn dienaren (1.1) voor te bereiden op de komst van Jezus (1.7) “die ons liefheeft en ons uit 
onze zonden verlost heeft door zijn bloed – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn 
God en Vader gemaakt…..” (1.5-6). Dat priesterschap zal niet worden gerealiseerd op deze door 
zonde gehavende aarde, maar bij de komst van Gods nieuwe schepping. Vrijwel elke belofte van de 
Mensenzoon aan deze zeven gemeenten verwijst daarnaar, hetzij direct of indirect. 
 



De zevenvoudig verzegelde boekrol: de Schepper en de Verlosser. Bij de ceremonie van het 
overhandigen en openen van deze boekrol staan God de Schepper en het Lam de Verlosser centraal. 
God heeft de toekomst letterlijk in zijn hand, althans de beschrijving ervan. En alleen het Lam is 
waardig om deze rol te openen. Het overhandigen en openen van de boekrol heeft een enorme 
impact op hemelbewoners. Zij moeten wel uitdrukking geven aan hun eerbied, ontzag en 
bewondering voor God en doen dat door een majestueuze lofprijzing ter ere van God als Schepper 
(4.11). Maar ook van het Lam komt lof en eer en dank toe, want hij heeft de gelovigen “voor God 
gekocht met uw bloed…. en voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen 
als koningen heersen op de aarde” (5.9-10). En voor het realiseren van dat toekomstbeeld mogen ze 
uitzien naar Gods nieuwe schepping. We zien dan ook dat alle toekomstvisioenen toewerken naar 
die nieuwe schepping. Die is alleen en uitsluitend bestemd voor degenen die God vrezen, hem de 
verschuldigde eer bewijzen en hem aanbidden omdat hij de Schepper is (14.7). Tegen het einde van 
de Openbaring zegt God zelf het nog eens nadrukkelijk: “Zie ik maak alle dingen nieuw” (21.5). 
Daarbij wordt de verzekering gegeven dat “Wie overwint, zal deze dingen beërven” (21.5,7). 
Aangezien de zeven gemeenten ongetwijfeld bekend moeten zijn geweest met Genesis verslag van 
de schepping, die met de zevende dag werd afgerond en bekroond, zal hen een voor de hand 
liggende associatie met Gods herschepping in Openbaring niet ontgaan zijn. Ook de herschepping 
wordt in elk van de drie series afgerond en bekroond met het zevende structurele element dat luidt: 
“Het geheimenis van God is voleindigd” of woorden van gelijke strekking. Het is daarom alleszins 
aannemelijk om in deze visoenen over de toekomst de symbolische betekenis van het getal ‘zeven’ te 
beschouwen als het getal van Gods herschepping. 
 
Zowel de schitterende structuur van het boek Openbaring als het specifieke en doelgerichte gebruik 
van bepaalde getallen, draagt ertoe bij om met nog grotere aandacht, eerbied en bewondering 
kennis te nemen van de inhoud van deze ‘woorden der profetie”. 
 
(Wordt vervolgd) 
 


