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DE OPENBARING
OF DE DAG DES HEREN

Door John C. Ribbens
Een juist begrip of uitleg van het boek Openbaring is niet mogelijk zonder twee belangrijke
vooronderstellingen. De eerste is dat de Dag des Heren volgt op de Dag van Christus. Aangezien de
Dag van Christus (Johannes 8:56) nog niet verwezenlijkt is, hoort ook de Dag des Heren tot de
toekomst. De tweede houdt in dat het hele boek Openbaring, met uitzondering van de eerste negen
verzen en de laatste twee hoofdstukken, betrekking heeft op de Dag des Heren. De grootsheid van
die dag en het zichtbare vertoon van Zijn almachtige kracht gaat elk voorstellingsvermogen van de
sterfelijke mens te boven. Het ware karakter van de Dag des Heren wordt bepaald door het feit dat
voorafgaand aan het begin daarvan, de mensheid meer dan vijf eeuwen geleefd heeft onder de
Heerschappij van God. Deze tijdsduur is ontleend aan de 'zeventig weken' of 490 jaar zijn, die
bepaald zijn voor het volk Israël. Gedurende die periode zal elke gezegende omstandigheid die
samengevat is in Daniël 9:24 worden vervuld. Mensen die beweren dat de verwijzingen naar 'de
messias' in Daniël 9:25-26 betrekking hebben op Christus, begrijpen niet dat de profeet over David
sprak, de toekomstige heerser over Israël in de Dag van Christus. Over de huidige situatie zegt
Handelingen 2:29 dat David, èn gestorven èn begraven is. Maar de Schrift zegt ook: De HEER hun God
zullen zij dienen, en David de koning, die Ik onder hen laat opstaan (Jeremia 30:9, Willibrordvertaling
1995).
Want zo zegt de HERE: Nimmer zal het David ontbreken aan een man, die op de troon van het huis
Israëls gezeten is (Jeremia 33:17). De toekomstige regering van David houdt ongetwijfeld verband
met de vervulling van Jesaja 9:5-6 als de Eeuwige Vader, de Vredevorst zal zitten op de troon van

David en over zijn koninkrijk, om het te stichten en te grondvesten met recht en gerechtigheid, van
nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen. Deze dingen behoren bij
de Dag van Christus en zullen aan de Dag des Heren en dus aan het Duizendjarig Vrederijk
voorafgaan.
Voorafgaand aan de Dag des Heren zal de mensheid gedurende 500 jaar hebben geleefd onder
omstandigheden waaronder God een groep van volken zal samenbrengen die genoten hebben van
de directe voordelen van de oordelen van God. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren
de inwoners der wereld gerechtigheid (Jesaja 26:9). Dit geweldige werk van de Heilige Geest zal
miljarden mensen voortbrengen, die met goed resultaat zijn onderwezen in de betekenis van zonde,
gerechtigheid en oordeel in de ogen van God. Dat is gebaseerd op het belangrijke en toekomstige
werk van de trooster (parakleet) die de wereld [zal] overtuigen van zonde en van gerechtigheid en
van oordeel. (Johannes 16:7-11). De wereld heeft deze gebeurtenis nog niet mogen meemaken, maar
het zal succesvol zijn. Mensen die gedurende lange tijd het voorrecht hebben gehad het karakter van
Gods oordelen te leren kennen, zullen groeien naar een niveau dat hen geschikt maakt om verder te
groeien en zich te ontwikkelen gedurende de duizendjarige persoonlijke regering van Jezus Christus
op deze aarde. Geen enkele ervaring van mensen, geen opleiding in de onderwijsinstituten van de
Dag des mensen, geen getuigenis van wat men in het verleden heeft bereikt, geen
wetenschappelijke, humanitaire, filosofische of religieuze prestaties zullen de mens geschikt maken
voor een leven in het grote Millennium. De maatschappij zoals wij die tegenwoordig kennen, met zijn
omvangrijke sociale, economische, bestuurlijke en politieke programma's, zal de mens geen goed
doen wanneer hij komt in de Dag des Heren. Elke menselijke instelling, alle overheden en volken
zullen worden veranderd zodat zij aan de vereisten voldoen om het leven voort te kunnen zetten in
de Dag des Heren. De herinnering aan vijandige omstandigheden, het bestaan van slechte mensen en
verleiders, zullen al lang zijn vervlogen. Overtreders zullen worden afgesneden en vernietigd, de
kwaden zullen vergaan, maar wie de HERE verwachten, zullen het land beërven
(Psalm 37:1,9,11,17,20,22). Alle kennis die verband houdt met de toename van oorlogstuig en de
ondersteunende militaire instellingen zullen al lang opgehouden hebben te bestaan.
Onder de hemelse heerschappij zullen vrede, door God geleide leerzame ervaringen, het genieten
van volmaakte gezondheid en de kennis van Gods oordelen resulteren in een gemeenschap van
mensen die geschikt zijn om over te gaan naar Gods volgende school van geestelijke ontwikkeling en
opleiding.
Er zal aan elke vereiste om te leven op de aarde gedurende de regering van Christus tegemoet zijn
gekomen wegens het resultaat dat bereikt is onder de goddelijke heerschappij. Dat is zo omdat God
heeft gezegd: Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen… Het
geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat Hij het
oordeel tot overwinning heeft gebracht. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. (Mattheüs
12:18-21).
Het karakter van het boek Openbaring is lelijk besmeurd door sommige mensen die ten onrechte
beweren dat het over zo veel negatiefs, zo veel vervolging, zoveel moord, zo veel ter dood brengen
en zo veel slechts voor de mensheid zou handelen. Met deze kwaadsprekerij hebben zij het karakter
van het boek Openbaring belasterd. Deze opvatting over de Apocalyps is absoluut verkeerd en is een
satanische verdraaiing van de waarheid. Het feit dat ten aanzien van de Dag des Heren

gebeurtenissen worden beschreven betreffende de uitstorting van Gods wraak, zoals in Openbaring
6, is slechts een inleiding tot de dagen van wraak waarover gesproken wordt in Jesaja 34:8; 61:2;
66:24 en II Thessalonicenzen 1:8. Deze 'grote dag der wrake' (Openbaring 6:7) is zowel symbolische
als letterlijke taal die onderstreept wat de volken kunnen verwachten als ze in opstand komen tegen
God. Als de belemmeringen worden weggenomen, zullen de mensen vrij zijn om hun houding
tegenover Gods oordelen en het volk Israël te tonen. Het wegnemen van de belemmeringen wordt
gesymboliseerd door het verbreken van de eerste vier zegels door het Lam van God (Openbaring 6).
Dit alles leidt tot de Dag des Heren, waarin Hij Zijn kracht, macht, heerschappij en gezag op vele
manieren zal tonen.
We moeten onderscheiden dat verreweg de meeste gebeurtenissen en daden die tussen
Openbaring 1:10 en 20:3 worden beschreven, zich in een betrekkelijk korte tijd zullen voordoen, niet
veel langer dan 7 jaar, gewoonlijk aangeduid als de 70e jaarweek van Daniël. Het is mij onmogelijk te
geloven dat de gebeurtenissen die zich voor zullen doen in die periode kenmerkend zijn voor het
karakter van de Dag des Heren. Ik vind het nog onzinniger te geloven dat het belangrijkste thema van
het boek Openbaring is vervuld in de periode van de Romeinse bezetting en de uiteindelijke
verwoesting van de stad Jeruzalem in 68-70 na Christus. De Dag des Heren breekt aan met een meer
buitengewoon vertoon van macht en gezag dan de wereld ooit heeft aanschouwd. Volgend op vijf
eeuwen waarin vrede, volmaakte gezondheid en geestelijke welvaart is ervaren en waarin oorlogen
en geweld zijn verdwenen van de aarde, komt een tijd waarin er geruchten van oorlogen zullen zijn.
Er zijn volken die tegen de Heer en tegen Zijn gezalfde in opstand komen (wat verwijst naar de troon
van David in het koninkrijk) en die zeggen: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons
werpen! (Psalm 2:2-3). Dit houdt niets anders in dan een poging van de volken om de beperkingen af
te werpen waaraan God hen onderworpen heeft aan het begin van het koninkrijk van God. Deze
beperkingen bestaan eenvoudigweg niet in de tegenwoordige wereld. Hoe reageert God op deze
arrogante heersers op aarde? De Schrift zegt: Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen
(Psalm 2:4). Hij maakt hen met geringschatting belachelijk om hun ijdele poging zich te onttrekken
aan het bestuur van de goddelijke overheid. Het duidelijk afstand nemen van verantwoorde daden
leidt uiteindelijk tot de dag der wrake waarin God Zijn wraak uitgiet over de volken die afwijken.
Gods antwoord is: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. 7 Ik wil gewagen
van het besluit des HEREN: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. 8 Vraag Mij en
Ik zal volken geven tot uw erfdeel (Psalm 2:6-8). God geeft Zijn bestuur over de volken niet op. De
´einden der aarde´ blijven Zijn eigendom. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen
stukslaan als pottenbakkerswerk (Psalm 2:9). Het verband tussen Psalm 2±9 en Openbaring 2:26-27
is duidelijk.
In Openbaring 19:11-16 vinden we uiteindelijk de Apocalyps van de Messias. We zien Hem
verschijnen in al Zijn heerschappij, macht en heerlijkheid. Hij wordt niet genoemd, maar wordt
beschreven met de eigenschappen die overeenstemmen met Zijn daden. De Bijbel zegt in verband
met deze laatste confrontatie: En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte
paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen (Openbaring 19:14). Deze legerscharen zijn niet
slechts symbolen, aangezien zij zich opstellen tegenover de satanische legers. Toen Johannes deze
gebeurtenissen zag, zei hij: 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
(Openbaring 19:19). De uitkomst van deze ontmoeting wordt ons getoond in Openbaring 19:20-21

waar Christus overwint en het beest en de valste profeet tezamen met de satanische legers worden
vernietigd.
Deze gebeurtenissen betekenen de beëindiging van de wraak van de Heer. Er is nog een gebeurtenis
die verband houdt met de Dag des Heren en die vinden we in II Thessalonicenzen 1:7-9. Als de Here
Jezus geopenbaard zal worden van de hemel met de engelen zijner kracht, neemt Hij in een
vlammend vuur wraak op hen die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet
gehoorzamen; dezen zullen gestraft worden met eeuwige vernietiging van de tegenwoordigheid des
Heren en dientengevolge van de heerlijkheid van Zijn macht. Dit is niet de beschrijving van dingen die
op dit moment zouden kunnen gebeuren met de mensheid. Het gaat om een daad van God bij de
parousia van Jezus Christus. Er zal geen universele vernietiging van de mens plaatsvinden, maar
veeleer een proces van eliminatie voor een kleine minderheid onder de mensen en volken die het
stralende licht van Gods aanwezige koningschap geweigerd hebben te aanvaarden.
Ten slotte leiden deze gebeurtenissen tot de belangrijke verklaring: Het koningschap over de wereld
is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden
(Openbaring 11:15). De zinsneden 'tot in alle eeuwigheden' heeft niet alleen betrekking op een
eindeloze duur, maar op de uiteindelijke heerschappij van Christus met betrekking tot de aionen van
de aionen (aiona ton aionan). Deze aionen geven weer dat vanuit God de goddelijke heerschappij
uitstroomt in en door Zijn heiligen.
We hebben het verslag van Openbaring 11:16-17 waarin staat: En de vierentwintig oudsten, die voor
God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, 17 zeggende:
Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en
het koningschap hebt aanvaard. Dit zal aan de mensheid onomstotelijk het bewijs leveren dat Jezus
Christus de Heer is. De gezegende en enige Heerser, de Koning der koningen en de Heer der heren;
Die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in een licht dat geen mens kan benaderen, Die geen van de
mensen ooit gezien heeft of zien kan; Hem zij de heerlijkheid en eeuwige kracht
(I Timotheüs 6:15-16). Het volledig besef van deze geweldige majesteit zal in de Dag des Heren
worden bereikt. Maar eerst komt het Koninkrijk van God, een tijd van goddelijk bestuur die leidt tot
de Dag des Heren. Deze werken van God gaan vooraf aan het Millennium, de 1000-jarige regering
van Christus.

Nummer 221; 25 juni 1997.

