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aankondiging van Gods gramschap
Openbaring 14:8-13
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terugblik op het voorgaande...

❑ Christus is teruggekeerd ("het Lammetje stond op 
de berg Sion"; 14:1); 

❑ Israël is verzameld en 144.000 uit hen 
geselecteerd (14:1);

❑ zij zijn geschikt bevonden (ongetrouwd, 
betrouwbaar) om in de wereld het Evangelie van 
het Koninkrijk te verkondigen.



8 En een andere, 
een tweede boodschapper volgde en zei: 
het valt, het valt, het grote Babylon, 
die al de natiën van de wijn 
van de heftigheid van haar hoererij 
te drinken heeft gegeven.

Openbaring 14

de eerste vermelding in Openbaring
17:5; 18:2, 10,21 - "de grote stad"; 16:19

Babylon valt als laatste - 7-de schaal; 16:19



8 En een andere, 
een tweede boodschapper volgde en zei: 
het valt, het valt, het grote Babylon, 
die al de natiën van de wijn....

Openbaring 14

aorist - zonder gedachte aan tijd
zie Jesaja 21:9:

Gevallen, gevallen is Babel, en alle 
gesneden beelden van zijn goden heeft 
Hij ter aarde verbrijzeld.



8 En een andere, 
een tweede boodschapper volgde en zei: 
het valt, het valt, het grote Babylon, 
dat al de natiën van de wijn 
van de heftigheid van haar hoererij 
te drinken heeft gegeven.

Openbaring 14

zie Jeremia 51:7
Babel was in de hand JAHWEH een gouden 
beker die de gehele aarde dronken maakte; 
van zijn wijn dronken de volken...



9 En een andere, derde boodschapper 
volgde hen en zei met luide stem: 
indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt 
en het merkteken ontvangt 
bij zijn ogen of op zijn hand,

Openbaring 14



9 En een andere, derde boodschapper 
volgde hen en zei met luide stem: 
indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt
en het merkteken ontvangt 
bij zijn ogen of op zijn hand,

Openbaring 14

verwijzend naar 13:14-18
aangezet door "het Beest uit het land"



9 En een andere, derde boodschapper 
volgde hen en zei met luide stem: 
indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt 
en het merkteken ontvangt
bij zijn ogen of op zijn hand,

Openbaring 14

> de inwoners van het land Israël die 
meegingen in de valse aanbiddings-cultus



10 die drinkt ook uit de wijn 
van de heftigheid van God, 
die onverdund gemengd is 
in de drinkbeker van zijn toorn...

Openbaring 14

• in 14:8 - hartstocht (NBG51)
• hier: gramschap (NBG51)

Gr. thumos > opwinding (Hand.19:28)



10 die drinkt ook uit de wijn 
van de heftigheid van God,
die onverdund gemengd is 
in de drinkbeker van zijn toorn...

Openbaring 14

onverdund = niet aangelengd met water
gemengd = gemengd met gif



10 ... en hij zal gekweld worden
in vuur en zwavel 
voor het oog van heilige boodschappers 
en voor het oog van het Lammetje. 

Openbaring 14

> de ongelovige inwoners van het land die 
bij Christus' verschijning op de Olijfberg óók 
geëvacueerd zullen worden (Zacht.14:2) 
maar... daarbij zullen omkomen



10 ... en hij zal gekweld worden 
in vuur en zwavel
voor het oog van heilige boodschappers 
en voor het oog van het Lammetje.

Openbaring 14

= bij "het meer dat brandt van vuur en 
zwavel" (19:20; 20:10) = de Dode Zee
▪ waar ooit Sodom en Gomorra door "vuur 

en zwavel" omkwamen (Gen.19:24)
▪ het gebied van Edom waar de Heer gericht 

zal houden; Jes.63 >



10 ... en hij zal gekweld worden 
in vuur en zwavel 
voor het oog van heilige boodschappers 
en voor het oog van het Lammetje. 

Openbaring 14

in het gebied van Edom waar de 
Heer gericht zal houden; Jes.63 > 



Jesaja 63

1 Wie is het die van Edom komt, 
in helrode klederen van Bozra? 
Die daar praalt in zijn gewaad 

en fier voortschrijdt in zijn grote kracht? 
Ik ben het, 

die in rechtvaardigheid spreekt, 
machtig om te redden!

2 Waarom is uw gewaad rood
en uw klederen als van één 

die de wijnpers treedt?



Jesaja 63

3 Ik alleen trad de wijnpers 
en van de volken was niemand bij Mij. 

Ik trad hen in mijn toorn
en vertreed hen in mijn woede 

en hun bloed spatte op mijn klederen 
en Ik bezoedelde heel mijn gewaad,

4 omdat Ik een dag van wraak
in mijn hart had 

en het jaar van mijn verlossing is gekomen.



11 En de rook van hun kwelling gaat omhoog
tot in de aeonen der aeonen
en zij hebben geen rust, dag en nacht... 

Openbaring 14

niet de kwelling duurt tot in "de aeonen 
der aeonen" maar de róók die hun 
kwelling veroorzaakt blijft opstijgen



11 En de rook van hun kwelling gaat omhoog 
tot in de aeonen der aeonen
en zij hebben geen rust, dag en nacht... 

Openbaring 14

zij sterven dus niet onmiddellijk zoals ooit 
de inwoners van Sodom en Gomorra, maar 
door aanhoudende kwelling van giftige rook 



11 ... degenen die het Beest 
en zijn beeld aanbidden
en als iemand het merkteken van zijn naam 
in ontvangst neemt. 

Openbaring 14

het ellendig einde buiten het land 
van het ongelovig deel van Israël  



commentaar van W.J. Ouweneel bij Openb.14:10

Tegenover aanhangers van de alverzoeningsleer 
hebben we hier een duidelijk getuigenis van de 
eeuwige pijniging van de goddelozen (zie ook 19:3; 
20:10). De uitdrukking 'tot in alle eeuwigheid' (lett.: 
'tot [de] eeuwig- heid van [de] eeuwigheden') is 
zeer sterk. Deze straf is even 'eeuwig' als God Zelf 
(4:9v.; 10:6; 15:7), als de lof van God en het Lam 
(5:13) en als de regering van de gelovigen met het 
Lam (22:5). Nooit maakt deze straf plaats voor rust 
(vs.ll; vgl. vs.13!). 

Wie tegenwerpt dat hier alleen staat dat de rook eeuwig 
opstijgt, maar niet dat de goddelozen eeuwig gekweld worden, 
bedenke: waar rook is, is pijniging, en waar pijniging is, daar 
zijn gepijnigden. Vgl. het overduidelijke getuigenis van 
Christus Zelf: Matt.5:22,29v.; 10:28; 13:42,49v.; 18:8v.; 
25:41,46; Mark.9:43-48; Luk.l6:23v., 



12 Hier is het verduren van de heiligen, 
die bewaren de voorschriften van God 
en het geloof van Jezus.

Openbaring 14

de gelovige Israëlieten worden in eerste 
instantie gepijnigd door 'het Beest' 

de ongelovige Israëlieten worden 
uiteindelijk gepijnigd met 'het Beest'. 



12 Hier is het verduren van de heiligen, 
die bewaren de voorschriften van God
en het geloof van Jezus.

Openbaring 14

NBG51: het geloof in Jezus
= zij bewaren het geloof dat Jezus zelf 
had > het woord dat aan Israël was 
toevertrouwd ("het Evangelie van de 
besnijdenis"; Gal.2:7) 



13 En ik hoorde een stem 
vanuit de hemel zeggende: 
schrijf, gelukkig de doden 
die in de Heer sterven. 
Van nu af aan zegt de Geest, 
ja, dat zij zullen rusten uit hun moeiten, 
want hun werken volgen met hen.

Openbaring 14

"van nu af aan" slaat niet op het moment 
van sterven maar op wat volgt



13 ... Van nu af aan zegt de Geest, 
ja, dat zij zullen rusten uit hun moeiten, 
want hun werken volgen met hen.

Openbaring 14

NBG51: "rusten van hun moeiten" 
de rust vanuit hun moeiten
= vanwege hun martelaarsdood zullen zij 
opstaan vóór de duizend jaren (Openb.20:4)



13 ... Van nu af aan zegt de Geest, 
ja, dat zij zullen rusten uit hun moeiten,
want hun werken volgen met hen.

Openbaring 14

= hun verduren zal worden beloond: 
ze staan op vóór de duizend jaren om 
ook met Christus te regeren 


