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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 23 – Openbaring 14 
d.d. 14-04-2018 
 

Opzet 
1. Samenvatting vorige keer 
2. Vermaning en bemoediging (14:12-13) 
3. De twee oogsten (14:14-20) 
4. Gods wraak 
 

1. Samenvatting vorige keer 
➢ Het begrip aarde 

• Wij hebben de woorden kosmos, oikoumene en ge besproken; 

• De woorden kennen nuances in hun betekenis die wij vanuit de context moeten verstaan; 

• Goed vertalen van de Bijbel vraagt specifieke kennis; 

• Goed begrijpen van de Bijbel vraagt kennis van de culturele en historische context. 
➢ De drie engelen met hun boodschap (14:6-13) 

• 1e Engel (14:6-7) > Een eeuwig evangelie > Lezen: 14:7 > Dit eeuwig evangelie bevat de 
minimale weg om tot God te komen; 

• 2e Engel (14:8) > Het oordeel over Babel > Babel lijkt historisch te duiden op Rome. Profetisch 
staat het voor ieder menselijk bolwerk dat zich tegen God keert; 

• 3e Engel (14:9-11) > Het oordeel over het beest en zijn aanbidders > Wie tegen God kiest, vindt 
geen rust, maar de dood. Wie voor God kiest, vindt rust en leven. 

 

2. Vermaning en bemoediging (14:12-13) 
➢ Deze woorden volgen op de drie engelen met hun boodschap; 
➢ Deze oproep ligt in het verlengde van de oproep van 13:10 > 

“Als iemand in krijgsgevangenschap moet, láát hij in krijgsgevangenschap gaan. Als iemand door 
het zwaard moet worden gedood, láát hij door het zwaard worden gedood. Hier komt het aan op de 
volharding en het geloof van de heiligen.”; 

➢ De vraag is: Hoe gaan de gelovigen om met vervolgingen? Zie ook Jes. 57:1-2 (Lezen); 
➢ “De geboden van God” > Lezen: 1 Joh. 3:23; 
➢ “het geloof in Jezus” > ‘het geloof van Jezus’ > Hij onderging vervolging, marteling en de dood. Hij 

moest in gevangenschap gaan en Hij moest gedood worden. Hij onderging dit in het geloof dat God 
Hem uit de doden zou doen opstaan; 

➢ Wie in het geloof van Jezus / in Christus sterft mag zich gelukkig prijzen; zij doen dit in de 
wetenschap dat zij deel hebben aan de eerste opstanding > Lezen: 1 Kor. 15:18+22-23 en Opb. 
20:4-5; 

➢ “van nu aan” > Op het moment van schrijven, dus in de Handelingentijd vlak na en op grond van 
Christus’ opstanding; 

➢ De Geest is hier Gods Getuige. Denk ook aan “Wie een oor heeft, hore wat de Geest tegen de 
gemeente zegt” en 22:17 (Lezen). Zie ook 1 Joh. 5:7-8 (Lezen);  

➢ De Geest spreekt ook in de harten van de gelovigen (“verzegeld met heilige geest van de belofte” 
<Efe. 1:13> en “Die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.” <Rom. 8:16>); 

➢ “rusten” > Zie de tegenstelling met 14:11 (Lezen). Zie ook Opb. 6:9-11 (Lezen); 
➢ “inspanningen”, zie 2:2 (Lezen), maar ook 1 Kor. 15:58 (Lezen) > Het is niet tevergeefs wat zij 

gedaan hebben. Zie ook Filip. 1:9-11 (Lezen). 
 

3. De twee oogsten (14:14-20) 
➢ In het volgende gedeelte is het belang van de vermaning terug te vinden: Wij worden meegenomen 

naar het oordeel over de mensheid bij Christus’ wederkomst uitgebeeld in twee oogsten:  
I. Graanoogst (14:14-16) > Legt het accent op het verzamelen van de gelovigen; 

II. Wijnoogst (14:17-20) > Legt het accent op het verzamelen van Gods vijanden. 
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➢ Graanoogst (14:14-16) 

• Vanuit het gebruik van “geheel rijp” (lett.  ‘droog’) en “gemaaid” (14:16), kunnen wij opmaken 
dat het hier om de graanoogst gaat (“gemaaid” is in het Grieks anders dan “oogst” in 14:18); 

• Verder is 14:14 (zonder nadere inleiding) een vervolg op 14:13 (Lezen). Wij zien dat op de 
wijnoogst wel een toelichting wordt gegeven > Lezen: 14:17-18; 

• Overigens zijn de beschrijvingen van de graanoogst en de wijnoogst sterk parallel opgebouwd: 

• 14:14 > Wij zien Christus als Mensenzoon, Erfgenaam van de aarde, vgl. Dan. 7:13-14 (Lezen); 

• De witte wolk is een teken van hemelse heerlijkheid, maar wijst ook op de identieke wijze van 
wederkomst ten opzichte van Zijn hemelvaart; 

• Zijn macht is terug te vinden in Zijn kroon (stephanos als teken van overwinning) en sikkel 
(teken van oordeel, zowel ten goede als ten kwade); 

• Het verschil tussen de graanoogst en de wijnoogst is dat de graanoogst uitgevoerd wordt door 
Christus en de wijnoogst door een engel > Vgl. met 14:19 (Lezen); 

• De oogst van de gelovigen kan in het licht van de volgende teksten gezien worden > Lezen: 
Mar. 4:26-29 en 13:24-27, maar zie ook Joh. 12:24; 

• 14:15 > Christus’ tijd is gekomen, wat aangekondigd wordt door een engel (een andere t.o.v. de 
vorige drie engelen). Deze engel komt uit de (hemelse) tempel, de plaats waar gelovigen God 
aanbidden. De oogst is overrijp. De tijd van wachten totdat zijn vijanden tot een voetbank voor 
Zijn voeten zijn gemaakt (Heb. 10:13) is voorbij. Christus krijgt de bevoegdheid van God om te 
oogsten > Lezen: Joh. 5:26-27; 

• 14:16 > Christus zendt Zijn sikkel uit en de gelovigen worden verzameld (Mar. 13:27). Dit 
gebeuren zou vergeleken kunnen worden met 19:6-9 en Jes. 25:6-12 (Lezen). 

➢ Wijnoogst (14:17-20) 

• 14:17 > De ene engel (die Christus opdracht geeft), wordt gevolgd door een andere engel. Deze 
engel heeft een sikkel; 

• 14:18 > Er volgt een derde engel (in dit gedeelte), deze heeft macht over het vuur (teken van 
oordeel). Deze engel komt (letterlijk) ‘uit het altaar’. Vgl. 8:5 en 9:13-15 (Lezen); 

• De vuurengel geeft de sikkelengel opdracht om de druiven te “oogsten” (betekent rijpe 
vruchten inzamelen). Omdat deze oordeelsengel hier de opdracht geeft, moeten wij deze oogst 
als oordeel opvatten; 

• 14:19 > De sikkelengel verzamelt Gods vijanden ter voorbereiding op het oordeel dat hen treft; 

• 14:20 > Er staat hier niet dat de engel de wijnpersbak treedt, ook niet wie het dan wel doet. 
Toch moeten wij hier denken aan Christus Die dit doet > Lezen: 19:15, Jes. 63:1-6 en Joël 3:1-
2+12-13; 

• “En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad…” > Executies werden altijd buiten de 
legerplaats voltrokken. Hier wordt Jeruzalem bedoeld > Vgl. 11:13a, (Lezen). Veroordeelden 
hadden geen recht meer om in de stad te wonen, vgl. 22:15 (Lezen); 

• “en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen <teugels> van de paarden, 
zestienhonderd stadiën ver.” > 1.600 stadiën is 300 km, dit is de lengte van Israël. Waarschijnlijk 
wordt bedoeld dat heel Israël gevuld is met bloed. Letterlijk zou dit de totale hoeveelheid bloed 
van wel 10 biljoen (1 met 13 nullen) mensen zijn, wat natuurlijk niet zo bedoeld is. Symbolisch 
geeft 1.600 een aardse volheid aan: 40x40;  

• Wij vinden in dit vers een typische manier van Joods spreken waarbij iets met behulp van 
sterke overdrijving duidelijk wordt gemaakt > Lezen: 2 Kon. 21:16, maar ook de volgende 
rabbijnse uitspraken over de verovering door de Romeinen van het plaatsje Beth-Ter: “Het 
paard zal tot op de borst in het bloed van de zondaars lopen en de wagen zal er tot zijn hoogte 
inzinken.” en “Men ging door met het uitmoorden van hen, net zolang tot een paard aan zijn 
neusgaten in het bloed verzonk.”; 

• Wat hier beschreven wordt, valt te relateren aan Zach. 14:1-3+6-7+12 (Lezen). Uiteindelijk 
brengt dit wel vrede en heil > Lezen: Zach. 14:8-9. 
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4. Gods wraak 
➢ Dilemma: In Openbaring zien wij terug dat God wraak uitoefent over Zijn vijanden. Deze wraak lijkt 

moeilijk te rijmen met het gegeven dat God liefdevol, goed en geduldig is; 
➢ Misvatting: Wraak zien wij vaak als een ongecontroleerde en op emotie gebaseerde daad; 
➢ Begrip wraak:  

• Slechts tweemaal in Openbaring > Lezen: 6:10 en 19:2; 

• Betekenis > ekdikesis > letterlijk: ‘uit recht’ (ek en dikè) > Er wordt recht gesproken / 
uitgeoefend. Dikè was de Griekse godin van het recht (Lezen: Hand. 28:4) en is in feite dezelfde 
als Vrouwe Justitia (Romeinen); 

• Wraak duidt in de Bijbel op het uitoefenen van gerechtigheid, wat past bij een andere 
eigenschap van God > Lezen: 15:3 (“rechtvaardig” = dikaios), vgl. met Ps. 145:17 en zie dan Ps. 
145:8-9 (Lezen) > Goedheid en rechtvaardigheid gaan samen; 

➢ Uitoefening van wraak: 

• Op aarde zijn in eerste instantie de overheden hiertoe aangesteld > Lezen: Rom. 13:3-4, wat de 
uitwerking is van wat in Gen. 9:5-6 (Lezen). Dit wil niet zeggen dat de overheden altijd 
rechtvaardig handelen. Zie bijvoorbeeld de Koningentijd, de christenvervolgingen onder de 
Romeinse keizers en de oorlogen van de laatste eeuw; 

• Het onrechtvaardig handelen van de overheden krijgt in de eindtijd een climax. Zij zullen zich 
zelfs tegen Hem keren die hun rechtsbevoegdheid gaf > Lezen: 19:19; 

• Het zal niet aan de gelovigen zijn om hun eigen recht op te eisen >  
o De zielen onder het altaar vragen God om hen te wreken (6:10); 
o 13:10 > “Als iemand in krijgsgevangenschap moet, láát hij in krijgsgevangenschap gaan. Als 

iemand door het zwaard moet worden gedood, láát hij door het zwaard worden gedood. 
Hier komt het aan op de volharding en het geloof van de heiligen.” 

o Lezen: Rom. 12:18-21. 

• Christus zal uiteindelijk komen om het geschonden recht te herstellen > Lezen: 19:1-2+11 en Ps. 
98:7-9 of berijmd: ”Hij komt, Hij komt, om d’aard te richten; De wereld in gerechtigheid; Al ’t 
volk, daar ’t wreed geweld moet zwichten; Wordt in rechtmatigheid geleid”; 

• Het herstellen van het recht, zal echter niet zonder slag of stoot gaan > Lezen: 19:15. 
➢ Betekenis van wraak 

• De betekenis en gelijk ook het doel van wraak is het op een rechtmatige en gecontroleerde 
wijze herstellen van het geschonden recht; 

• Dat het herstellen van het recht niet zonder slag of stoot plaats vindt, moeten wij begrijpen:  
o De strijd van de geallieerden tegen nazi Duitsland was een afschuwelijke, maar 

gerechtvaardigde strijd, ondanks de offers die gebracht moesten worden; 
o Wij vinden het gerechtvaardigd dat misdadigers gestraft worden en onverbeterlijke 

mensen levenslang vast gezet worden om de samenleving tegen hen te beschermen; 
o Wij vinden het normaal dat kinderen gestraft worden als zij slechte dingen doen. 

• De uitoefening van wraak in Openbaring vindt plaats na waarschuwing en aankondiging: 
o Al eeuwen gaat Gods roep naar de mensheid uit > Lezen: Rom. 1:20-22; 
o Men kon God kennen > Lezen: Mat. 24:14; 
o Men is gewaarschuwd > De twee getuigen (Opb. 11); 
o God heeft Zijn eis verlaagd > Lezen: 14:6-7; 
o God heeft lang geduld gehad > Lezen: 6:10 + 10:5-6. 

• Men krijgt wat men wil: Men is zonder God. God is echter de Bron van het leven. Als men dan 
zegt: Ik wil God niet, dan is God gerechtigd om datgene af te nemen wat van Hem is, namelijk 
het leven. Denk aan het heenzenden uit de Hof en zie Pred. 12:7 (Lezen). 

➢ Uitwerking van dit alles 

• Hoe zit het met de gelovigen? > “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God 
door onze Heere Jezus Christus.” (…) Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door 
Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.” (Rom. 5:1+9); 

• Waar eindigt het voor de wereld? > Lezen: Ps. 67. 


