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De Tijd van Gods Handelend Optreden 
Het Boek Openbaring in het licht van het Oude Testament 

 
Aan het Roer, door Danny Hahlbohm (www.inspired-art.com) 

God is niet alleen een God van individuen, maar ook van families. Ja, God is een echte 
familieman. Maar hier gaan we het hebben over hoe God met de naties handelt, zicht-
baar en kenbaar voor iedereen. Het drama der geschiedenis is dat God tijdens verschrik-
kelijke gebeurtenissen niet ingreep, of niet leek in te grijpen. Waar was God tijdens de 
Tweede Wereldoorlog toen de Satanische machten de overhand hadden en het Joodse 
volk als vee naar de slachtbanken leidden? Die vraag achtervolgt velen zoals velen de 
vraag achtervolgt waarom God nu lijdzaam toeziet bij de abortushecatombe. Ik zal niet 
trachten daar antwoord op te geven. Het past tevens bij de uitroep van Psalm 94: “Hoe-
lang, Heer, mogen de bozen, de bozen hoèlang triomferen, in grootspraak zich laten 
gaan, aan het woord zijn die onrecht bedrijven?” In dit artikel concentreer ik mij op de 
omstandigheden waaronder God wél zichtbaar ingrijpt. Ik voel mij niet gerechtigd om te 
verklaren waarom God in bepaalde omstandigheden zijn blik afwendt. Het is een bekend 
gegeven. Dat heet in het Hebreeuws de ‘hester panim’: het verbergen van Gods aange-
zicht. Wie nooit de opperste wanhoop heeft gekend, moet zwijgen. En daarom zwijg ik. 
Wel denk ik dat Gods ‘verberging’ tijdens bepaalde catastrofen, dat dat zelfs voor God 
niet vanzelfsprekend was, zelfs oorzaak voor Hem van grote smart.  
 

1 – De Dag des Heeren 
Gods (schijnbare) inertie is voor sommigen aanleiding geweest te concluderen dat God 
binnen de grote geschiedenis nooit handelend optreedt want – zo gaat de redenatie – 
het is aan ons om te doen en God zal dan ons handelen zegenen. Dat klinkt vroom, 
maar dit ontkent de werkelijkheid van Gods ingrijpen tijdens Israëls vlucht uit Egypte 
en hun langdurige en avontuurlijke rondzwervingen nadien, wat eindigde in hun won-
derbaarlijke verovering van het Beloofde Land. In een onafgebroken reeks waren dat 
getuigenissen van Gods handelend optreden. Dat zijn niet zomaar verhalen, net zomin 
als hetgeen ons wordt aangezegd in het getuigenis van Johannes, waarin hij op het 
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eiland Patmos in de geest aanwezig is tijdens “de strijd op de grote dag van de al-
machtige God” (Op. 16:4, zie ook 2 Pet. 3:12), wat een equivalent is van de dag des 
Heren. (1) De ‘dag des Heeren’ staat voor Gods handelend optreden en wordt het eerst 
gebruikt bij de twee tijdgenoten Amos en Jesaja en later vooral bij de profeten Joël en 
Sefanja en natuurlijk ook bij Maleachi in zijn hoofdstuk 3. In Jesaja komen we die uit-
drukking tegen in 2:12, 13:6, 9 en 34:8 en tientallen keren heet het gewoon “die dag”. 
Eenzelfde benadering vinden we bij Amos. Joël en Sefanja, echter, gebruiken hoofd-
zakelijk de volle uitdrukking van ‘de dag des Heeren’ (de dag van God). 
 
Terwijl de vlucht uit Egypte wijst op het verleden, wijst het boek Openbaring op de 
toekomst. Gods straffen mogen voorwaardelijk zijn, en Gods zegeningen ook, maar 
aan de tijden zoals God die van tevoren heeft vastgesteld, valt niet te tornen. (Hand. 
17:26) Doorheen de millennia ligt het goddelijk schema vast met hooguit enkele jaren 
vervroeging of verlating. Terwijl de exodus wijst op de tocht naar het Beloofde Land, 
wijst het ander op de tocht naar het Vrederijk. Terwijl het een wijst op een enkel volk 
dat God tot zijn bezit heeft verkozen onder alle volkeren op aarde, wijst het ander op 
alle volkeren op aarde die God tot zijn bezit heeft verkozen binnen gans het heelal. 
Immers de Zoon is volgens Hebreën 1:2 aangesteld tot een erfgenaam van alles. De 
hiërarchie blijft: eerst Israël en dan de volken, eerst de landbelofte (wat nu Israël heet) 
en dan de wereldbelofte onder Christus koningschap, gevolg gevend aan de belofte van 
Christus koningschap over gans het heelal. (Ps. 2:8, Op. 11:15) 
 

Openbaringen zijn de pijlers van de Christen-gemeente 
Bovennatuurlijke gezichten en openbaringen zijn de pijlers waarop de Christen-
gemeente gegrondvest werd en waarop zij vandaag de dag nog staat. De hele Bij-
bel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, is immers een bovennatuurlijke 
openbaring van God. (…) In nog vollere omvang is ook het hele Nieuwe Testa-
ment een bovennatuurlijke openbaring. Paulus zei van het Evangelie dat hij pre-
dikte: “Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door 
openbaring van Jezus Christus.” (Gal. 1:12) Bijna alles wat hij in de brieven 
schrijft is gewoonweg een deel van de bovennatuurlijke ‘openbaring van Jezus 
Christus’. Zonder deze openbaringen en zonder de gezichten en boodschappen 
van God bestaat er geen waarachtig Christendom. 

Uit: “Zij zochten Jezus” van dominee Harold Armstrong Baker  
H. A. Baker was tussen de twee wereldoorlogen zendeling in Yunnan, China 

 
Hebreeën 1:2 wijst op Gods ingrijpen: “Maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot 
ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangesteld tot een erfgenaam van alles, 
door wie Hij het universum en de tijdperken heeft geschapen.” Haast alle vertalingen 
vertalen het Griekse woord ayon in dit vers met uitsluitend ‘wereld’ in plaats van het 
alomvattende ‘universum en tijdperken’, terwijl het woord ayon daar in een meer-
voudsvorm staat en het Griekse kosmos een correcter woord is voor gewoon ‘wereld’. 
Ayon wordt nog een aantal maal in het Nieuwe Testament gebruikt, zoals in Efeziërs 
2:6-7, waar het wordt vertaald met ‘eeuwen’ (dus in de beperkte zin), maar ‘tijdperken’ 
mag ook: “God heeft ons samen met Christus uit de dood opgewekt en ons een plaats 
gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal Hij, in de tijdperken die komen, 
laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is door Chris-
tus Jezus.”  
 
Dit vers sluit aan bij het thema van Gods scheppend en handelend optreden. Zoals 
tweeduizend jaar geleden een belangrijke episode ten einde kwam, zal er in de aanloop 
van het Vrederijk een belangrijke episode ten einde komen. Zoals Gods handelend op-
treden tot uiting kwam tijdens het publieke leven van Jezus Christus, maar vooral 
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tijdens zijn zoenoffer, dat inderdaad een universele betekenis heeft, zo zal in het zicht 
van het Vrederijk, God handelend gaan optreden.  
 

2 – Hef dan het hoofd omhoog 
Gods handelend optreden is niet, zoals de term doet vermoeden, uitsluitend uitredding, 
maar ook oordeel, want zegt psalm 76:10 : “Als God opstond om recht te spreken om 
alle zachtmoedigen van de aarde te verlossen.” Psalmen 75 en 76 zijn bij uitstek de 
psalmen die op Gods handelend optreden wijzen. Zegt psalm 75:3 : “Ter bestemder 
tijd zal Ik rechtvaardig oordelen.” Die tijd was er niet tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en niet tijdens de abortusplaag. Of moet ik wat dat laatste betreft zeggen ‘nog niet’? 
Zoals de grote 19e eeuwse prediker Charles Spurgeon bij dit vers zei: “Hij bepaalt het 
tijdstip van zijn tussenkomst, maar als dit tijdstip dáár is, dan volgens zijn slagen 
elkaar snel op, en zijn de verlossingen zeker.” En even verder: “De snoevende macht 
(…) zal vernederd worden (…) en hun eer zal voor altijd in het slijk liggen.” En ook: 
“De dwazen beelden zich in dat God niet is, maar Hij ‘is’, en Hij is nabij, ook nú. (…) 
Thans is Hij richtende. (…) De straf der goddelozen is bereid; God zelf houdt haar 
gereed.” En zijn commentaar bij psalm 76:7 luidt aldus: “God van uw worstelend volk 
Israël, dat evenals zijn stamvader opnieuw zijn vijand verdringt. De God van het 
verbond en de belofte, U hebt in deze genadevolle hoedanigheid gestreden voor uw 
uitverkoren volk.” Vervolgens: “Laat mensen en duivels woeden en razen, zij kunnen 
toch niet anders dan dienstbaar zijn aan de uitvoering van Gods eeuwig raadsbesluit.”  
 
Als we de bijbelse geschiedenis van het Joodse volk bestuderen, als we Christus’ leven 
bestuderen, blijkt dat Gods rechtstreekse bemoeienis in het wereldgebeuren altijd ver-
band houdt met iets groots, het binnengaan in een glorierijke periode waarbij iedere 
volgende periode op een hoger plan staat, totdat de volheid der tijden is bereikt en elke 
knie, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, zich zal buigen en elke tong zal be-
lijden dat Christus is Heer. (Fil. 2:10) Daarom, als de evangelist Lucas het heeft over 
de oorlogen, geloofsvervolging en natuurrampen die onze wereld zal kennen, schrijft 
hij: “Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie 
verlossing is nabij!” (Luc. 21:28), waaraan ik toevoeg: wel wetende dat God alles van-
uit zijn grote barmhartigheid stuurt met maar één doel voor ogen, de redding van zie-
len. Daarom zegt Joël na een beschrijving van de angstwekkende dag des Heeren:  

«« Daarom – zo spreekt de Heer – keer nu terug tot Mij met heel je hart en begin 
te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. 
Keer terug tot de Heer jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en 
trouw, en tot vergeving bereid. Misschien herroept Hij zijn vonnis, komt Hij erop 
terug en laat Hij toch iets van zijn zegen over. »»  

Aan ons de keus – voor of tegen God – en die keuzevrijheid blijft onverlet. God zal 
nooit dwingen. Als het dan niet vanuit het geloof is, zullen de mensen vanuit de ver-
woestende omstandigheden, die zij zelf hebben gecreëerd, God leren aanvaarden. De 
goeden lijden dan onder de kwaden. In een boodschap aan Maria Goddelijke Genade 
op 15 april 2013 zegt Jezus: “Als ze eenmaal de afschuwelijkheid beseffen van wat 
gecreëerd is – omdat Gods Licht zal zijn uitgedoofd en in zijn plaats duisternis, 
leegheid, honger en gebrek aan liefde zal zijn gekomen – alleen dan zal de mens om 
Gods Genade smeken. Ik zal dan klaar staan om ze te steunen en hun arme bevreesde 
zielen te redden.” (www.dewaarschuwing.be) 
 
En tenslotte komt het schrikwekkend oordeel, de algehele verwijdering van de kwaad-
doeners. Maar er is troost. Het is effectief een hoop- en troostvolle zekerheid dat eens 
de gehele schepping van de hoogste tot de laagste sfeer vanuit zijn eeuwenlange ver-
drukking en haar talloze rampen zal worden bevrijd en van zijn last ontdaan om zo tot 
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de vrijheid en glorie van de kinderen van God te komen. Zegt de profeet Daniël niet: 
“De God van de hemel zal een (genadevol) rijk laten opkomen dat nooit vergaat. (…) 
Het zal al die (verderfelijke) koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het 
eeuwig bestaan.” (Dan. 2:44) 
 

God wordt gekend door zijn oordelen 
Waarom is het oordeel nodig? Merk op dat het laatste werk van God een oordeel 
is, waarna er niets meer gedaan hoeft te worden. Op de zevende dag rustte God 
omdat het werk der schepping voltooid was. Na het oordeel zo wordt ons verteld, 
zal de tent van God, de tabernakel, voor altijd bij de mensen zijn. (Openb. 21 :3) 
Terwijl het werk der schepping niet garandeert dat de zonde nooit meer binnen 
zal komen, verzekert het oordeel ons wél dat de zonde voor altijd weg zal blijven. 
Terwijl het werk der schepping er niet in slaagt de wereld van rebellie te weer-
houden, zorgt het oordeel er voor dat er geen rebellie meer zal zijn. 

“De Geest van het oordeel” van Watchman Nee - Importantia # 2009 (p. 14) 

 

3 – De plaats van het boek Openbaring 
Het boek Openbaring bestaat uit allegorische beelden waarvan de preciese betekenis 
pas duidelijk wordt onder ingeving van de Heilige Geest. Omdat de verschillende bij-
belboeken dezelfde goddelijke auteur hebben, dienen ze niet als afzonderlijke werken 
te worden gelezen maar als een geheel, ondanks het feit dat ze door schrijvers werden 
opgetekend die qua tijd, plaats en cultuur vaak weinig met elkaar gemeen hadden. Zo 
kunnen we ter bestudering van Openbaring ons evengoed wenden tot de oudtestamen-
tisch apocalyptische literatuur, wat hier in dit artikel gebeurt. Wegens de moeilijk-
heidsgraad van Openbaring gaan er stemmen op dat zijn betekenis zuiver ‘ideëel’ is en 
als louter illustratie dient van de niet aflatende strijd tussen goed en kwaad, die eens – 
in een niet bestaande toekomst – in Gods wrekende gerechtigheid (nemesis) uitloopt. 
Hiermee wordt het van zijn sacraliteit en profetische betekenis ontdaan. Alsof God loze 
woorden spreekt! De inhoud is bovendien angstwekkend, en daar zien we liever aan 
voorbij. Maar of dat verstandig is valt te betwijfelen. Want misschien komt juist in 
onze tijd die voorspelde dag van donker en duisternis, een dag ook van wolken en 
walm! (Sef. 1:15) Er is een gevoelen, zelfs meer dan dat, dat die dag nabij is. Franklin 
ter Horst zegt zonder omhaal van woorden: 

«« De Bijbel vertelt hoe de mensheid aan een aantal specifieke tekenen kan zien 
dat het einde van het huidige tijdperk dichterbij komt. Het oordeel tegemoet! En 
alles wijst erop dat die tekenen zich op dit moment aan voltrekken zijn! Er bestaat 
nu een ideale voedingsbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog. Straks zal het 
allemaal op Gods tijd, als een kaartenhuis in elkaar storten. Dat zal de definitieve  
ondergang worden van de samenzwerende elite. »» (Uit het Nieuws, 7 apr. 2013) 

4 – God strijdt niet tegen de mens 
Wat het wraakgericht betreft – maar is wraak wel de juiste term? – kunnen we ons 
wenden tot Jeremia 46, dat met een woord van troost eindigt voor Israël. Of we kunnen 
de Jesaja-hoofdstukken 24 t/m 26 lezen, waarbij na het gericht opnieuw woorden van 
troost worden geuit, ditmaal tot Juda. In de laatste twee verzen wordt het hele gebeuren 
vergeleken met een vrouw in barensweeën. Zij lijdt, maar is in de verwachting van iets 
moois. God is niet zomaar uit op wraak, maar op ‘schepping’. Ook de Jesaja hoofd-
stukken 34 en 35 eindigen na de aankondiging van het vreselijk gericht met troost voor 
Israël. Zie daartoe 35:4: “Zeg tegen het moedeloze volk: Houd moed, wees niet bang, 
hier is uw God, Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding (tegen alle hoog-
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moedigen en trotsen van hart, tegen al wat zich arrogant verheft - cf. Jes. 2:12), maar 
u, ja u, komt Hij redden.” Bij vers 6, wat een prachtig beeld tekent van het messiaanse 
rijk, zie ik dertien verwijzingen naar het Nieuwe Testament: “Dan zal de kreupele 
springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen 
wateren zich een weg banen en beken de dorre vlakte doorkruisen.” 
 
God heeft al zijn kinderen lief en heeft voor elk afzonderlijk zijn Bloed vergoten. Het 
woord kind zegt het al. Dus waarom zou God op wraak zinnen? Zoals God Israël zal 
uitredden, redt Hij zijn geadopteerde kinderen uit, ik doel op de Christenen uit de 
naties. Als van wraak sprake is, dan is het tegen Gods echte vijand, niet de mens maar 
Lucifer en zijn acolieten, waartoe tevens de heersende elites horen, zij die met de dui-
vel handjeklap hebben gespeeld. De elites zeggen tegen zichzelf: “Ik ben een god en ik 
beschik over iedereen”, terwijl ze slechts mens zijn, een hoopje stof. (Ez. 28:2) 

In Jesaja 13 en 14 zien we opnieuw een cyclus van Gods handelend optreden, opnieuw 
gevolgd door het brede perspectief. Dan blijkt wie achter de schermen zit, wie Gods 
werkelijke vijand is. Immers, onze strijd, dus ook Gods strijd, is niet tegen mensen 
maar tegen de hemelse vorsten en machthebbers van de duisternis. (Ef. 6:12) 

«« O morgenster (vertaald met ‘Lucifer’ in de King James versie), o zoon van de 
dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe 
smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: “Ik stijg op naar de hemel, boven 
Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg 
waar de goden bijeenkomen.” En je zei in je hart: “Ik zal opstijgen naar de hemel; 
tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de 
ontmoeting aan de noordzijde. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de 
Allerhoogste.”  
 Nee! Je daalt af in het dodenrijk (sheol), in de allerdiepste put. Ze zien je, ze 
kijken naar je en kijken nog eens goed: “Is dit de man die de aarde deed beven en 
koninkrijken sidderen? Die het land tot verval bracht en steden verwoestte? Die 
zijn gevangenen nooit liet gaan?” Andere koningen worden eervol begraven, ieder 
in zijn eigen praalgraf. Maar jij bent, ver van je graf, weggesmeten als een 
afgekeurde twijg; je ligt bedolven onder de lijken van hen die door het zwaard zijn 
gedood, die in de put zijn afgedaald en door stenen bedolven; je bent als een 
kadaver weggesmeten. »» (Jes. 14:12-19) 

 
Dat sluit aan bij Jesaja 27:1: “Op die dag zal de Heer ingrijpen: Hij trekt zijn groot en 
machtig zwaard tegen Leviatan, de snelle, kronkelende slang, en Hij zal Leviatan do-
den, het monster in de zee.” Alsook Jesaja 24:21-22: “Op die dag zal de Heer afre-
kenen met de hemelmachten in de hoogte, en op aarde met de vorsten van de aarde. 
Dan worden zij bijeengedreven, gevangen in een kuil, opgesloten in een kerker.” 
 
Moge dat zekerheid geven dat Gods barmhartigheden voor ons mensen nooit zijn uit-
geput. Vergeet niet te bidden voor de kwaaddoeners. Dat God hun verharde harten 
openbreke en hen zijn Liefde openbaart, want voor iedere misdaad, hoe verschrikkelijk 
ook, bestaat vergeving. In feite zijn het duivels die door deze mensen heen werken en 
hen blokkeren om tot kennis van de waarheid te komen. Alleen God kan die blokkade 
opheffen, maar vraagt daartoe wel ons gebed. 

Hubert Luns 

[“Profetisch Perspectief”, zomer 2013 – Nr. 79] 
 
Ondergetekende vestigt uw aandacht op zijn artikel in Profetisch Perspectief nr 73: 
“Zal de Leeuw springen en niet brullen?” waarin een bespreking staat van de 
boeken Amos en Joël.  
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Noot 
(1) In Handelingen 2:20, 1 Tessalonicenzen 5:2, 2 Petrus 3:10 wordt voor ‘de dag des 
Heeren’, waarop God handelend optreedt, de term ‘hemera kurios’ gebruikt. Open-
baring 1:10 wijkt hiervan af met de Griekse term ‘en teh kuriakeh hemera’, wat de dag 
is in de wekelijkse viering van de eerste Christenen die speciaal aan de Heer was toege-
wijd en waarvan tenslotte de zondagsviering is afgeleid. 
 
 
 
 

d 

 
 

Gebed om Gods straf af te wenden 
Vrijdag vorige week (15 febr. 2013) zagen we een meteoriet inslaan in Rusland. 
Vassula reageerde toen met het volgende bericht: “Begrijp je nu waarom we dit 
gebed moesten bidden? Zie wat in Rusland gebeurde. Men moet dit gebed 
blijven bidden.” 

Eerder deze week ontvingen we al het verzoek van Vassula om het gebed te bid-
den dat haar op 28 november 2009 werd gegeven: 

Liefdevolle Vader, gesel dit geslacht niet met Uw toorn, daar  
het anders totaal vernietigd zou worden. 

Gesel Uw kudde niet met tegenspoed en angst, want de wateren 
zullen droogvallen en de natuur verdorren. 

Uw toorn zal alles verwoesten zonder een spoor achter te laten. 

De hitte van Uw Adem zal de aarde doen ontvlammen en tot  
een woestenij maken!  

Aan de horizon zal een ster te zien zijn. 

De nacht zal vernietigd worden en er zal as vallen als sneeuw in  
de winter die Uw volk zal bedekken als spoken. 

Wees ons genadig, God, en verzacht Uw oordeel over ons. Denk  
aan de harten die zich in U verheugen en waarin U Zich verheugt! 

Denk aan hen die in U geloven en laat Uw Hand ons niet met  
Kracht slaan, maar verhef ons daarentegen in Uw barmhartig- 
heid en plaats Uw geboden in ieders hart. 

Amen. 
 
 
 
 
 

 


