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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 29 – Openbaring 20 
d.d. 13-04-2019 
 

Opzet 
1. Samenvatting vorige keer (19:5-21) 
2. De draak voor duizend jaar gebonden (20:1-3) 
3. De eerste opstanding (20:4-6) 
4. Satan losgelaten & vernietigd (20:7-10) 
5. Het laatste oordeel (20:11-15) 
 

1. Samenvatting vorige keer (19:5-21) 
➢ De bruiloft van het Lam (19:5-10) 

• De bruiloft & maaltijd van het Lam staan symbool voor het mogen ingaan in Gods heerlijkheid; 

• “Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie” duidt erop dat Christus’ 
woorden en Zijn verlossende werk aan de basis staan van Openbaring en dat Hij de vervulling 
van dit Bijbelboek is (het is namelijk ‘De Openbaring van Jezus Christus’). 

➢ Oordeel over het kwaad (19:11-21) 

• Dit gedeelte valt in drie stukken te verdelen: 
1) Verschijning van Jezus Christus (19:11-16); 
2) Het oordeel over het beest, de profeet en hun aanhangers (19:17-21); 
3) De draak voor 1000 jaar gebonden (20:1-3) (vandaag behandelen). 

• Verschijning van Jezus Christus (19:11-16) 
o Er zijn in de Bijbel verschillende gedeelten die ieder op eigen wijze Christus’ komst 

belichten. In Openbaring staat het oordeel over de goddeloze wereldmachten centraal > 
Lezen: 19:17b-18; 

o Christus heeft legermachten, maar voert de strijd uiteindelijk alleen > Lezen: 19:15; 
o Christus staat klaar om het Hem gegeven Koningschap over de wereld (zie boekrol in Opb. 

4) op Zich te nemen > Lezen: 19:16. 

• Het oordeel over het beest, de profeet en hun aanhangers (19:17-21) 
o De hier gehouden maaltijd staat symbool voor de uitoefening van Gods wraak. Het gaat 

over hen die niet in mogen gaan in Gods heerlijkheid > Lezen: 22:15; 
o De strijd is een formaliteit. Beest en valse profeet worden eenvoudig weg gegrepen en gaan 

de tweede en definitieve dood in > Lezen: 19:20; 
o 19:21 > De legermachten met hun koningen worden ‘gewoon’ gedood (apokteino). Hun 

oordeel wacht in Opb. 20:12-15 (Lezen). Dit oordeel belicht de negatieve kant van de zaak, 
oftewel de veroordeling van de vijanden van God; 

o “En alle vogels werden verzadigd van hun vlees” > Zij werden niet begraven (wat oneervol 
is) en hun vlees was voor de vogels (staan symbool voor de demonen die zij dienden). 

 

2. De draak voor duizend jaar gebonden (20:1-3) 
➢ Lezen: 20:1-3; 
➢ 20:1 > Er verschijnt een engel met de sleutel van de afgrond (abussos) > Vgl. met 9:1 en 11:7 

(Lezen) > Dit is de (tijdelijke) verblijfplaats van de demonen. Vgl. Jes. 24:21-22 (Lezen), waar de 
gedoden en de boze geesten tezamen worden genomen; 

➢ De ketting heeft een symbolische betekenis en duidt samen met de abussos en de verzegeling op 
een drievoudige binding. De draak kan echt niets meer uitrichten, i.t.t. tot de huidige tijd, waarin hij 
de god van dit tijdperk is (2 Kor. 4:4); 

➢ 20:2 > Het is de engel die de draak uiteindelijk in gevangenschap voert en niet Christus > Was hij 
wellicht al reeds verslagen bij de dood en opstanding van Christus?; 

➢ De draak wordt hier met vier benamingen genoemd, vgl. met 12:9 (Lezen). Dit duidt op zijn 
verschillende manieren van werken: 
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• de draak > De initiator achter de wereldrijken in de eindtijd; 

• de oude slang > De aanstichter van de zondeval; 

• de duivel > De verdraaier van Gods waarheid; 

• de satan > De tegenstander van God en de gelovigen. 
➢ 20:3 > Satan wordt voor de duur van duizend jaar (10x10x10 > een volheid) gebonden. Hij kan 

totaal niets uitrichten en de volken (hier werkt God in die periode blijkbaar nog mee) niet verleiden 
(zoals in de Hof van Eden); 

➢ Het kwaad heerst niet meer. Dit schept ruimte voor een nieuw wereldrijk waarin geen plaats meer 
is voor dood en verderf > Lezen: Jes. 65:25 > Het is als in de Hof van Eden. De zonde heerst niet en 
Gods bedoeling komt ten volle tot recht; 

➢ Het moeten loslaten van satan duidt op een noodzakelijkheid in Gods plan (vgl. met 1:1, Lezen); 
➢ Naar de reden kunnen wij enkel gissen. Het lijkt erop dat de verleiding in de Hof nog eens plaats 

moet vinden. Het doel is dan dat duidelijk wordt dat de mens los van God de verleiding van het 
kwaad niet kan weerstaan. 

 
3. De eerste opstanding (20:4-6) 

➢ Lezen: 20:4-6; 
➢ Wij worden meegenomen van de afgrond naar de heerlijkheid. Maar zijn nog wel steeds op aarde; 
➢ De opstanding vindt plaats na de overwinning op de kwade machten > Hier is de vervulling van het 

“Wie overwint…” uit alle zeven schrijfsels aan de gemeenten > Lezen: 3:5+21; 
➢ De eerste opstanding wordt beschreven vanuit het perspectief van Openbaring. Doelgroep is de 

gelovigen die de eindtijd meemaken > Vgl. 20:4 met 1 Kor. 15:23-24 (Lezen). Zie ook Dan. 12:1-4 
(Lezen) > Hier was nog niet zo veel bekend als in Openbaring; 

➢ 20:4 > “En ik zag tronen. En zij gingen daarop zitten en hun werd oordeelsmacht gegeven.” > Omdat 
‘zij’ niet nader toegelicht wordt, moeten zij reeds bekend zijn > Lezen: 4:4. Zie ook Dan. 7:9-10 
(Lezen). De 24 oudsten vormen dus het gerechtshof; 

➢ Een officieel vonnis bepaalt wie van de mensen (in de context van Openbaring) mag opstaan. 
Criterium/criteria zijn: “die onthoofd (…) op hun hand.”. Zie ook Opb. 12:11 (Lezen); 

➢ “En ik zag de zielen” & “En zij werden weer levend” > Vgl. met 6:9-11 (Lezen). De vergelding is 
gedaan en de martelaren komen tot hun bestemming; 

➢ “en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar” > De wereldmacht gaat van satan over 
op Christus en de Zijnen > Lezen: Dan. 7:11-14+18, (Opb.) 5:10 en vgl. 19:15 met 2:26-27; 

➢ Deze periode van regering heeft het karakter van Gen. 1:26-28 (Lezen); 
➢ 20:5 > De (niet vergeven) zondaars / vijanden van God hebben geen recht op eeuwig leven in de 

nieuwe Hof van Eden > Lezen: Gen. 3:22; 
➢ “Dit is de eerste opstanding” > De tweede kan als zodanig herkend worden in 20:12 (Lezen); 
➢ 20:6 > Wie aan de eerste opstanding deel heeft, mag zich zalig (= gered van de dood) en heilig (= 

apart gezet als priesters en koningen) weten; 
➢ Wij vinden hier de vijfde van zeven zaligsprekingen in Openbaring > Lezen: 1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 

20:6, 22:7, 22:14; 
➢ Zie voor het koninklijk priesterschap Jes. 61:1-6 (Lezen) (maar ook Ex. 19:5-6 en 1 Petr. 2:9-10); 
➢ Het regeren zal niet beperkt blijven tot de duidend jaar, maar tot de volheid van de tijd > Lezen: 

22:5 en Dan. 7:27-28; 
➢ Wanneer zal een einde aan de tijden komen? > Lezen: 1 Kor. 15:25-28. 

 

4. Satan losgelaten & vernietigd (20:7-10) 
➢ Lezen: 20:7-10; 
➢ 20:7 > Satan wordt na de duizend jaar (volheid van tijd) uit zijn gevangenis losgelaten > 

Vergelijkbaar met de verleiding van de mens in de Hof van Eden > Lezen: 20:8a. Nog eenmaal 
wordt de mens bepaald bij het feit dat hij slechts in afhankelijkheid van God beslissingen kan 
nemen en de zonde weerstaan; 

➢ 20:8 > Satan verzamelt vanuit alle hoeken van de wereld een enorm leger om oorlog te voeren. 
Waarom? > Zie Ps. 2:2 en vgl. Opb. 19:15a (Lezen). Wellicht is het ‘Vrederijk’ niet zo vredig;  
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➢ Gog en Magog (van koning Gog uit Magog, vermoedelijk gelegen tussen de Zwarte en Kaspische 
Zee, huidig deel van Rusland) staan hier symbool voor God vijandige volken > Lezen: Ezech. 38:1-
2+8-12+16 + 39:7-8; 

➢ 20:9 > Jeruzalem wordt een legerplaats/kamp genoemd > Het is nog niet op de eindbestemming 
gekomen als het hemels Jeruzalem. Zie ook Zach. 2:4b-5 (Lezen); 

➢ Jeruzalem wordt omsingeld, maar God redt het door vuur uit de hemel te zenden > Lezen: Ezech. 
38:22-23 + 39:6; 

➢ 20:12 > “En de duivel die hen misleidde” > Hij is de aanstichter van het kwaad, niet alleen dan, maar 
alle eeuwen daarvoor, zie 12:9a (Lezen); 

➢ De duivel treft hetzelfde lot als het beest en de valse profeet, namelijk vernietiging in de poel van 
vuur en zwavel. Hun vernietiging zal voor altijd zijn. Zie ook 11:18c (Lezen). 

 

5. Het laatste oordeel (20:11-15) 
➢ Lezen: 20:11-15; 
➢ Wij hebben in deel 4 al gedeeltelijk stil gestaan bij dit gedeelte (t.a.v. de tweede dood); 
➢ Net als de eerste opstanding, wordt ook de tweede opstanding beschreven vanuit het perspectief 

van Openbaring > Lezen: 20:15 > Het is hier vooral een eindafrekening over Gods vijanden > Lezen: 
21:7-8 en 22:14-15. Zowel in 1 Korinthe 15 als in Openbaring staat niet wat er met hen gebeurt die 
God nooit als de HERE en ook Christus niet gekend hebben. Zie echter ook Joh. 5:28-29 (Lezen); 

➢ Belangrijk: Wij moeten het oordeel over wie dan ook te allen tijde bij God laten; 
➢ 20:11 > “een grote witte troon” > Het is Gods troon zoals die vaker in Openbaring voor komt. Wit 

duidt op reinheid en heiligheid. Zie Jes. 6:1-7 (Lezen); 
➢ Het vluchten van hemel en aarde is beeldspraak en duidt op het feit dat de oude vervloekte hemel 

en aarde plaats maken voor de nieuwe uit 21:1 (Lezen); 
➢ 20:12 > De doden (in alle soorten) staan voor God. Hun naam staat al dan niet opgetekend in het 

boek des levens (zie 20:15, Lezen) overeenkomstig wat over hen in de anderen boeken staat t.a.v. 
hun werken. Vgl. met 20:13b, Pred. 12:13-14 en Ps. 69:28-29 (Lezen); 

➢ 20:13 > Zee (thalassa), dood (thanatos) en dodenrijk (hades) (hier gepersonificeerd) geven de 
doden die hun toevertrouwd zijn. Dit geeft direct antwoord op de Joodse vraag waar de mensen  
bleven die niet in het graf (hades) belandden, maar verdronken in zee of bijv. de dood (thanatos) 
vonden door verbranding > zij zullen allen tot het oordeel komen. Zie ook Heb. 9:27-28 (Lezen); 

➢ “ieder overeenkomstig zijn werken” > Dit staat hier voor de tweede keer (zie 20:12b). Dit geeft een 
belang aan. Bij de eerste opstanding staan zij op die van Christus zijn, bij de tweede opstanding zij 
die Christus niet hebben erkend of hebben kunnen erkennen. Hun oordeel is op basis van werken. 
De toekomst van hen die bij de tweede opstanding in het boek des levens staan vinden wij wellicht 
in 21:24-22:2 (Lezen); 

➢ 20:14 > De thanatos en de hades worden in de poel van vuur geworpen > Lezen: 11:18c en 20:10 > 
De poel van vuur is beeldspraak voor het oordeel van vernietiging. Vgl. ook met Jes. 25:8 (Lezen); 

➢ “de tweede dood” > Deze tweede thanatos kent geen bewaarplaats (hades) en nergens wordt er 
gesproken over een opstanding uit de tweede dood. Men lijkt hierin definitief terug te keren tot de 
staan van waar men voor de geboorte was. Als de tweede dood niet definitief zou zijn, dan zouden 
dood en dodenrijk overigens ook weer terug kunnen keren, net als satan; 

➢ 20:15 > Als wij dit vers algemeen zouden toepassen, dan zouden allen die niet in Christus zijn 
gestorven er schijnbaar hopeloos voorstaan, omdat hier enkel als mogelijkheid het oordeel van de 
tweede dood genoemd wordt (en geen redding). Wij moeten dit gedeelte echter in het licht van 
Gods oordeel over de goddelozen in de eindtijd zien. In algemene zin vinden wij het eindoordeel in 
Rom. 2:5-12 terug (Lezen); 

➢ Zie tot slot Filip. 4:3-7 (Lezen) waar duidelijk wordt wat het voor ons inhoudt om in het boek des 
levens geschreven te staan. 


