Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 16 –
Openbaring 11
d.d. 4 maart 2017

1. Samenvatting vorige keer (10:5-11:2)
-

-

De Engel met het boekje (10:5-11)
 Een voorname Engel die op Christus lijkt, spreekt een oordeel uit over de gehele aarde;
 De tijd van tot inkeer kunnen komen is voorbij;
 Christus zal spoedig komen om in te grijpen > Lezen: 10:7 + 11:15;
 Johannes krijgt een boekje dat hij op moet eten: het is oordeelsprofetie > Lezen: 10:9;
 Johannes moet nieuwe profetieën uitspreken over de wereldbevolking > Lezen: 10:11;
 De inhoud van deze profetieën is in de navolgende hoofdstukken van Openbaring te vinden.
Het meten van de tempel (11:1-2)
 Lezen: 11:1-2;
 Johannes moet de tempel (naos, Heilige + Heilige der Heiligen), het altaar en hen die daarin
aanbidden opmeten. De voorhof van de heidenen moet buiten beschouwing gelaten worden;
 Er wordt gemeten wie God toebehoren: Het gelovige Israël wel, de God vijandige volken niet;
 De God vijandige zullen Jeruzalem en de tempel 42 maanden (3,5 jaar) in bezit nemen en
ontheiligen. Dit is in het 2e deel van de laatste Jaarweek.

2. De twee getuigen (11:3-14)
-

Lezen: 11:3-14

-

Zijn de twee getuigen Mozes en Elia?
 In 11:6+12 (Lezen) lijkt hier aanleiding voor gegeven te worden. Het is echter niet direct of
indirect in de tekst terug te vinden. Het gaat er hier ook niet om wie deze personen zijn, het
gaat erom dat zij getuigen zijn > Lezen: 11:3;
 Als het Mozes en Elia zijn, moeten zij weer in het vlees opstaan (zgn. 'Lazarus-opstanding'), om
nogmaals te kunnen sterven;
 Sommigen stellen dat het om Henoch en Elia gaat, omdat beiden niet zijn gestorven. Echter, dit
is nog maar de vraag. Henoch is sowieso gestorven en Elia waarschijnlijk ook:
o Henoch > Lezen: Heb. 11:5 (HSV 1875) > dood = thanatos, het sterven zelf + Heb. 11:13 >
<gestorven = apothenesko> > Henoch stierf zonder dat hij er erg in had. Vgl. met Gen 5:24
(Lezen, HSV 7) > Henoch is veel jonger als hij sterft dan tijdgenoten, hij heeft de
verschrikkelijke tijd voor de zondvloed niet mee hoeven maken;
o Elia > Lezen: 2 Kon. 2:11 (HSV 529) <2e jaar van Jehoram als co-rex, 2 Kon. 2:17>, vgl. met 2
Kron. 21:12 (HSV 642) <in de laatste jaren van Jehoram als koning, zie ook 2 Kon. 8:16>.
 Men meent op grond van Mal. 4:5-6 (HSV 1525) dat het hier om Elia gaat. Vgl. echter met Mat.
11:13-14 (HSV 1544), Joh. 1:21 (HSV 1667), Luk. 1:17 (HSV 1612), Mat. 17:10-13 (HSV 1556)
(Lezen). In Johannes de Doper is Maleachi 4 in ieder geval deels vervuld. Hij kwam in de geest
van Elia. Zo zal waarschijnlijk in de toekomst ook weer iemand in de geest van Elia komen;
 Conclusie: Het is niet aannemelijk dat de twee getuigen Mozes en Elia zijn. Het optreden van de
twee getuigen draagt echter wel het karakter van Mozes en Elia.

-

Vers 3
 Het is God of Christus Die hier een profetie aan Johannes doorgeeft;
 In de Bijbel vinden wij de twee getuigen nergens anders terug. Vgl. echter wel Luk. 10:1-12+1720 (Lezen, HSV 1634);
 "Mijn getuigen" > Het zijn Gods getuigen; zij spreken namens God. Zij zijn 'getuige', net als hun
Heer en Heiland (zie 1:5, Lezen). In Openbaring staat 'getuige' (martus) gelijk aan martelaar >
zij sterven omwille van hun geloof > Lezen: 2:13 + 17:6;
 Hun optreden zal in Jeruzalem zijn > Vgl. vers 8 (Lezen);
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"geven" > kracht/macht of opdracht > Vermoedelijk het laatste, gelet op 'profeteren';
Het aantal van twee ziet op het minimaal aantal noodzakelijke personen voor een getuigenis >
Lezen: Deut. 19:15 (HSV 286). Denk aan Mozes & Aäron, de 70 werden 2 aan twee uitgezonden
(Luk. 10), Petrus & Johannes in Handelingen en Paulus & Barnabas;
"rouwkleding" > Lett. 'bekleed met zakken'. Dit is een teken van rouw vanwege de afgoderij in
Jeruzalem. Vgl. Jes. 22:12-13 (HSV 1089) en Mat. 11:21 (HSV 1545) (Lezen);
"twaalfhonderdzestig dagen" > Dit verbindt met het voorgaande vers. De keuze voor 'dagen'
kan te maken hebben met de intensiteit van het getuigen: zij doen dit dag aan dag;
Het optreden gedurende 3,5 jaar komt overeen met de periode van droogte tijdens Elia zijn
bediening.

-

Vers 4
 Er wordt hier een bekend zijnde beeldspraak gebruikt om de betekenis van het optreden van
de twee getuigen aan te duiden > Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de
God van de aarde staan;
 Er wordt hier gerefereerd aan Zach. 4:1-14 (Lezen, HSV 1504);
o Zacharia is geschreven na terugkeer uit Ballingschap;
o Dit is het 5e van 8 beelden uit het nachtvisioen dat het eerste deel van Zacharia beslaat;
o Het betreft hier een beeld aangaande Israël > de kandelaar ziet op de 7-armige kandelaar in
de tempel, de olijfboom op Gods relatie met Israël;
o De kandelaar geeft de geestelijke gesteldheid (olie) van Israël aan. Zie ook de 7 kandelaren
aan het begin van Openbaring die weggenomen kunnen worden. In Zacharia is sprake van
één kandelaar, omdat Israël weer/nog als eenheid gezien wordt. In Openbaring is het volk
verdeeld en verstrooid;
o De kandelaar wordt gevoed door het getuigenis van de twee olijfbomen > Lezen: vers 12;
o Deze twee olijfbomen zijn Gods gezalfden > Lezen: vers 14. Historisch zien zij op
hogepriester Jozua en Israëls staatkundige leider Zerubbabel, profetisch op de twee
getuigen uit Openbaring > Vgl. Zach. 4:14b met Opb. 11:4b (Lezen).
 In Zacharia ziet de ene kandelaar op de eenheid van Israël, in Openbaring zien de twee
kandelaren op het tweevoudige getuigenis van de getuigen;
 "Twee olijfbomen" > Ziet op hun relatie met de Here God, zij zijn zelfs bereid om voor Hem te
sterven. De olijfboom is verder een beeld van Israëls relatie met de Here God;
 "Twee kandelaars" > Zij zijn lichtdragers in een donkere tijd > Vgl. Luk. 11:33: "Niemand die een
lamp aansteekt, zet die in het verborgene, en ook niet onder de korenmaat, maar op de
standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien.". De kandelaar – als
tempelattribuut – verbindt hun optreden met 11:1-2;
 "de God van de aarde" > De God van Wie heel de aarde is. Hier dus afkomstig uit Zach. 4. Maar
zie ook Micha 4:13 (HSV 1472) en 11:15 (Lezen).

-

Vers 5
 "schade wil toebrengen" > 'kwaad wil doen';
 De twee getuigen kunnen zich gedurende hun bediening met Goddelijke kracht tegen hun
vijanden weren;
 "vuur uit hun mond" > Overdrachtelijk bedoeld > Zij kunnen dodelijke oordelen uitspreken, dit
kan vuur zijn. Vgl. met Jer. 5:10-17 (Lezen, HSV 1189), waar over Jeremia gezegd wordt dat hij
oordeel over Israël zal verkondigen;
 Zie de overeenkomsten met Mozes en Elia > Lezen: Num. 16:35 (HSV 221), inzake de
medestanders van de opstandige Korach; 1 Kon. 18:36-38 (HSV 518), op de Karmel; 2 Kon. 1:910 (HSV 528), als Ahazia hem mannen stuurt om hem op te halen. Het is uiteindelijk God Die
deze oordelen uitvoert;
 Ook het kwaad kan zich van een dergelijke oordeelsvorm bedienen > Vgl. 9:17-18 +13:13
(Lezen).
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-

Vers 6
 In dit gedeelte vinden wij weer overeenkomsten met Mozes en Elia, in wiens geest de twee
getuigen handelen:
o Elia had volmacht van God gekregen om het 3 jaar niet te laten regenen (1 Kon. 17:1, 1
Kon. 18:1). In Luk 4:25 en Jak. 5:17 wordt er gesproken over 3,5 jaar;
o Mozes had volmacht van God gekregen om water in bloed te laten veranderen (Ex. 7, 1e
plaag).
 "en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen" > Dit suggereert dan na de 1e
plaag van Exodus, ook de andere 9 plagen kunnen volgen.

-

Vers 7
 Het optreden van de twee getuigen kent een door God vastgestelde tijd. De droogte bij Elia
duurde 3,5 jaar, daarna volgde de offerstrijd op de Karmel, daarna zijn vlucht en ontmoeting
met God en daarna zijn ten hemel voering. Ook de Here Jezus trad zo'n 3,5 jaar op. Hij wist
wanneer Hij ging sterven (Aankondigingen van Zijn dood: 1. Mat. 16:21-23; 2. Mat. 27:22-23; 3.
Mat. 20:17-19; 4. Mat. 26:1-2). Zie ook 1 Tim. 2:6 (HSV 1849) en 1 Tim. 6:15 (HSV 1853) (Lezen);
 De Here Jezus stierf pas toen het Zijn tijd was > Vgl. Joh. 8:20 (HSV 1682) met Joh. 17:1 (HSV
1697) (Lezen). Tot die tijd voorkwam Hij Zijn dood > Lezen: Joh. 7:30 (HSV 1680) en 8:59 (HSV
1683) en zie ook Luk.4:28-30 waar zij Hem van een afgrond willen gooien;
 De Here Jezus gaf zich over, de twee getuigen zullen strijd voeren, maar verliezen;
 "het beest dat uit de afgrond opkomt" > Gelet op 13:7 (Lezen) gaat het hier over het beest dat
uit de zee opkomt > Lezen: 13:1. De term 'afgrond' (abussos, de plek waar demonen verblijven)
ziet op zijn geestelijk afkomst, hij is demonisch, vgl. met 9:1-2 (Lezen). De term 'zee' lijkt een
beeldspraak te zijn en te duiden op zijn afkomst uit de volken;
 Dit beest lijkt hetzelfde beest te zijn als het beest uit 17:3 (Lezen). Het krijgt zijn macht van de
draak uit 12:1-3 (Lezen) die dezelfde is als de grote draak uit 12:9 (Lezen). Dit beest is zowel
een persoon als een rijk > In Opb. 11 een persoon en in Opb. 17 een rijk. Het beest als rijk is ook
terug te vinden in de 4 profetische dieren uit Dan. 7. Hierover in een latere studie meer.

-

Vers 8
 Men zal niet de moeite nemen om de twee gedode getuigen te begraven. Dit werkt uiteindelijk
alleen maar ten goede mee t.a.v. het getuigenis van hun opstanding;
 "van de grote stad" > Dit duidt normaliter op Babylon, zie 14:8, 16:19 en 17:18 (Lezen).
Jeruzalem wordt hier op gelijke voet gesteld met wat Babylon genoemd wordt en met Sodom
en Egypte. Zie Jes. 1:9-10 > "Als de HEERE van de legermachten ons niet een gering aantal
ontkomenen had overgelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk
geworden zijn. Hoor het woord van de HEERE, leiders van Sodom! Neem de wet van onze God
ter ore, volk van Gomorra!";
 "waar ook hun Heere werd gekruisigd" > Vgl. met Hand. 13:27-30 (Lezen, HSV 1729). Men
beseft ook hier niet wie men gedood heeft, zie 11:11b (Lezen). De twee getuigen sterven op
dezelfde wijze als hun Heere > Zij worden gerechtigheid doende onschuldig gedood.

-

Vers 9
 Vers 9-13 vertoont invloed van Micha 7:8-17;
 Waar de Here Jezus nog een graf kreeg, daar krijgen de twee getuigen dit niet. Men weerhoudt
zelfs dat zij begraven worden, wat het getuigenis van hun opstanding zal versterken;
 De Joodse gebruiken – die een snelle begrafenis vereisten – worden hier geschonden;
 In de 3,5 dagen zien wij een overeenkomst met de 3,5 jaar, maar ook met de 3 dagen dat de
Here Jezus in het graf lag;
 Het feit dat zoveel mensen de twee getuigen zullen zien, is niet vreemd:
o Jeruzalem lag langs een belangrijke handelsroute in de tijd van Johannes;
o Op hoogtijdagen waren er vaak ook Joden uit de vreemde in Jeruzalem;
o Zie verder Hand. 2:5-11 (Lezen, HSV 1708).
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Vers 10
 De mensen zijn blij dat de twee getuigen dood zijn, vanwege de kwelling van hun oordelen;
 Zij sturen elkaar geschenken, net als bij Purim; zij beschouwen het beest als hun verlosser;
 "En zij die op de aarde wonen" > Hoeft niet wereldwijd te zijn, maar duidt op de goddeloze
mensheid. Het gaat er niet om waar zij zich bevinden, maar om wat hun aard is, vgl. met 6:10,
8:13, 17:8 (Lezen);
 Het feest is echter van korte duur: na 3 dagen staan de twee getuigen op uit de dood.

-

Vers 11
 De twee getuigen staan na drie dagen op, net als de Here Jezus, Die de eersteling is > 1 Kor.
15:23 > "Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij
Zijn komst.";
 "op hun voeten staan" > als teken dat zij werkelijk weer leven, vgl. 2 Kon. 13:21 (Lezen, HSV
550);
 "En grote vreze overviel hen die hen zagen." > Men realiseert zich dat men de antichrist gediend
heeft en God en Zijn dienaren bestreden heeft, vgl. 13b (Lezen);
 Er is een parallel met Ezech. 37:10-14 (Lezen, HSV 1369). De opstanding van de twee getuigen
is een aanduiding van de komende geestelijke en fysieke opstanding van Israël.

-

Vers 12
 Veel van de stemmen uit Openbaring zijn alleen in de hemel of door gelovigen te horen, deze
stem is ook voor ongelovigen te horen, maar is niet tot hen gericht, maar tot de twee getuigen.
Ook zien ongelovigen de twee getuigen naar de hemel varen, i.t.t. de Here Jezus en ook Elia;
 Ook hier is weer een overeenkomst met de Here Jezus te zien > Mat. 3:17 > "En zie, een stem
uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!", maar zie ook
Hand. 1:8 > "En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk
onttrok Hem aan hun ogen.";
 Er vindt een vergelijkbaar gebeuren plaats als later in 1 Thes. 4:16-17 (Lezen, HSV 1843).

-

Vers 13
 Aardbevingen zijn kenmerkend voor de eindtijd > Lezen: 6:12, 8:5, 11:19, 16:18;
 Deze aardbeving heeft tot gevolg dat 1/10 deel van de stad instort, waarbij 7.000 mensen
omkomen > 10 en 7 zijn allebei getallen die een bepaalde mate van volheid aangeven;
 Het feit dat hier gesproken wordt over "namen van mensen", kan op twee dingen duiden: het
zijn of aanzienlijke mensen of men wil met nadruk aangeven dat unieke personen omkomen;
 Zij die deze ramp overleven, worden bevreesd en geven God de eer. Vgl. 15:4 + 14:6-7 (Lezen);
 De geestelijke betekenis van dit gebeuren is in Amos 5:3-6 te vinden (Lezen, HSV 1450).

-

Vers 14
 De gebeurtenissen die horen bij het blazen van de 6e Bazuin zijn afgerond en daarmee is ook
het 2e Wee (Wee = aankondiging van oordeel) voorbij. Het 3e Wee zal echter spoedig komen.
Het blazen van de 7e Bazuin luidt uiteindelijk deze Wee in > Lezen: 12:12;
 In onze tijd is de werkzaamheid van de duivel niet als zodanig, maar is deze zoals in Efe. 6:12
(Lezen, HSV 1828) beschreven staat. Wij hebben hiertegen een geestelijke strijd te voeren >
Lezen: Efe. 6:13.
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