
 

APOCALYPS NÚ!! 
Feest of Rouwkalender? 

 
 

1 – De dingen die gebeuren moeten 
Het woord ‘apocalyps’ roept scenario’s op van dood en verderf waarin God schalen van 
rampspoed laat uitstorten. Toen ik hoorde dat apocalyps gewoon het Griekse woord voor 
openbaring is, stond ik verbaasd.1) Het komt voor in het eerste vers uit het Boek Open-
baring: “De openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om zijn dienst-
knechten de dingen te tonen die spoedig gebeuren moeten.” Grootse dingen, want vervol-
gens staat er dat zalig zullen zijn die dit horen en het ter harte nemen. Maar dat is nog 
niet de finale, want zingen de vrijgekochten (Op. 5:9-10): “Wij zullen als koningen 
heersen op de aarde.” En ook - drie verzen verder - maar nu in koor met alle schepselen: 
“Hem, Die op de troon zit, en het Lam, zij de dankzegging en de eer, en de heerlijkheid 
en de kracht in alle eeuwigheid.” Aan het eind van het boek, komt het heilige Jeruzalem 
uit Gods Hemel neerdalen. (Op. 21:10) Het komt ‘uit’ de Hemel. Om waar te belanden? 
Waar anders dan op (de nieuwe) aarde! Bij de aankondiging van de laatste plagen zingen 
de overwinnaars van het beest eerst het gezang van Mozes, de dienstknecht van God, dat 
óók het gezang is van het Lam: “Groot en wonderlijk zijn uw werken, Here, Gij almach-
tige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij koning der heiligen! Wie zou U 
niet vrezen, Heer, en uw Naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig. Daarom 
zullen alle volken komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn in het licht gesteld.” 
(Op. 15:1-4, Deut. 32:1-52) Het boek eindigt met de volgende woorden (Op. 22:16): “Ik, 
Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de 
wortel en uit het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de Geest en de Bruid 
zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil neme 
het levenswater om niet.” 

 
1)  De misvatting over de betekenis van het woord apocalyps wordt in de hand gewerkt 
door een grote belangstelling bij het publiek voor de catastrofes die in het Boek Open-
baring worden uitgestald. Boeken en films spelen daarop in. Een film in dit genre heet 
“Apocalyps toen: een terugblik op de Eerste Golfoorlog”. 
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Het zou wel erg fatalistisch zijn om te beweren dat al die schalen van rampspoed, en 
zoveel meer verschrikkelijks, de dingen zijn “die gebeuren moeten”, met nadruk op 
‘moeten’. Alhoewel de tekst niet toelaat ‘moeten’ weg te laten, is ook een andere uitleg 
mogelijk, een niet zo voor de hand liggende: door gebed in boete en berouw kunnen de 
schalen van rampspoed gemilderd worden. Het einddoel van de Apocalyps staat vast, 
ontwijfelbaar. Dat Gods vrijgekochten uit alle geslacht, taal en volk en natie als koningen 
zullen heersen op aarde. Dat moét en dat zál gebeuren. Daar valt niet aan te tornen – 
dankzij “de gouden schalen vol wierook, welke de gebeden der heiligen zijn”. (Op. 5:8) 
Het zijn dus niet alleen maar schalen van rampspoed. Halleluja. Lof zij het Lam! 
 

2 – Oogstcyclus van Rouw, een Spiegelbeeld van die van Vreugde 
Wat naar voren springt in de gebeurtenissencycli van het Boek Openbaring is dat regel-
matig in termen van oogst wordt gesproken. Openbaring 6:6 spreekt van “een maatje 
tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en 
de wijn niet.” In vers 13 gaat het over de vijgeboom die zijn onrijpe vruchten afwerpt. In 
het negende hoofdstuk, vers 4, staat: “Hun werd gezegd dat zij het gras van de aarde niet 
zouden beschadigen, noch enige groente, noch enige boom.” In het veertiende hoofdstuk 
vanaf vers 14 wordt in de termen van de graan- en wijnoogst geschreven, eindigend met 
de wijnpersbak die getreden wordt, wat aan het eind van het oogstseizoen plaatsvindt (in 
gematigde klimaat zones), dit als voorspel op de zeven laatste plagen. Wanneer in het 
negentiende hoofdstuk sprake is van de overwinning van Christus op de Valse Profeet, 
wordt opnieuw de wijnpersbak getreden (vers 15). 
 
Israëls feestcyclus accentueert de belangrijke gebeurtenissen uit het oogstseizoen, wat 
dus vreugdevolle momenten zijn. Maar hier is geen sprake van een cyclus van vreugde, 
maar van rouw! Opvallend is dat als alles voorbij is en de tranen van de ogen zijn afgewist 
en korte metten zal zijn gemaakt met de pestilentieuze dood, dat “De [eerste] dood er 
niet meer zal zijn.” (Op. 21:4) – een interpretatie die samengaat met de betekenis van het 
Hebreeuwse ‘mut’ voor dood – en dán, in dat stadium, zal de oogstcyclus totaal anders 
zijn geworden. Ook dan zal men sterven (die dan geboren worden), niet zat van ziekte 
maar zat van jaren. (Jes. 65:20-22) Dat is de derde dood. De vuurpoel, bestemd voor de 
godhaters, is de tweede dood. (Op 20:14; 21:8) Ja, want alles is nieuw geworden. De 
boom des levens zal iedere maand zijn vrucht geven, iedere maand. (Op. 22:2) Maar dat 
speelt in een toekomst waar wij ons nu niet mee bezig hoeven te houden, behalve dan om 
de verwachting levend te houden dat het allemaal goed komt. 
 
Om tot een iets beter begrip te komen van de betekenis van de oogstcyclus van rouw 
kunnen wij ons wenden tot Mozes’ laatste toespraak aan de poorten van het Beloofde 
Land. (Deut. 27-33)2) Mozes houdt hier de zegen en de vloek voor als twee uitersten van 
hetzelfde spectrum. Hij besluit zijn rede met de volgende woorden (daarna draagt hij het 
bewind over aan Jozua): “Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de 
vloek! Kiest dan het leven!” (Deut. 30:19) Wat is dan die zegen? De Heer zal u doen 
overvloeien aan goed, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht 
van uw land; op het land dat de Heer aan uw vaderen gezworen heeft het u te zullen 
geven. De Mozes houdt hier de zegen en de vloek voor als twee uitersten van hetzelfde 
spectrum. Hij besluit zijn rede met de volgende woorden (daarna draagt hij het bewind 
over aan Jozua): “Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek! Kiest 
dan het leven!” (Deut. 30:19) Wat is dan die zegen? De Heer zal u doen overvloeien aan 

 
2)  In Exodus 15 heft Mozes samen met het volk een lofzang aan om Gods overwinning 
te prijzen wegens hun doortocht door de Rode Zee, gezang waarnaar verwezen wordt 
in Openbaring 15:3-4. De tien plagen van Egypte en het begin van de Exodus leveren 
boeiend vergelijkingsmateriaal met het Boek Openbaring. Dan is er ook nog de lofzang 
van David in 2 Samuël hoofdstuk 22 dat hier prachtig bij aansluit. 
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goed, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land; 
op het land dat de Heer aan uw vaderen gezworen heeft het u te zullen geven. De Heer 
zal de rijke schat van de hemel voor u openen om aan uw land op zijn tijd regen te geven 
en om al het werk van uw hand te zegenen. (Deut. 28:1-14) In de vloek staan in spiegel-
beeld ongeveer dezelfde woorden, maar veel uitgebreider (verzen 15 t/m 68): “De Heer 
zal u slaan met tering, koorts, ontsteking en koudvuur, met droogte, dorheid en koren-
brand. (…) De hemel zal als koper zijn en de aarde als ijzer. Zand en stof zal als regen 
op uw land vallen. (…) U zult zaad uitbrengen maar weinig inzamelen.” 
 
De tekst beschrijft verdere duistere rampen… Wijngaarden zult u planten, maar geen wijn 
drinken. Olijfbomen zult u hebben maar u niet kunnen zalven. Over al uw boomgaarden 
en de vrucht van uw land maakt het ongedierte zich meester. En zo gaat het verder met 
zwartgallige vervloekingen. Geen wonder dat deze hoofdstukken in het Jodendom weinig 
populariteit genieten. De oogstkalender van vreugde weerspiegelt zich in één van rouw, 
wat telkens op de voorgrond treedt als het volk van Gods wegen afdwaalt. Dan worden 
de overvloedige zegeningen van die andere kalender ingekort met als logisch gevolg het 
gericht. Andersom mogen we zeggen dat de oogstkalender van rouw zich in één van 
vreugde weerspiegelt, wat telkens op de voorgrond treedt als het volk zich op Gods 
wegen begeeft of zich afkeert van zijn slinkse wegen. 
 
Dit patroon herkennen wij bij de nieuwjaarsfeesten in de maand Tishrei, die op de tiende 
van de maand eindigen met Grote Verzoendag of Yom Kippur. Typerend is dat de nieuw-
jaarsdag ook de Dag des Oordeels wordt genoemd. De eerste en tiende van deze maand 
ontwikkelden zich tot officiële dagen van inkeer en werden in de synagoge in de loop der 
tijd als de ‘Yamim Nora’im’ aangeduid, de angstwekkende verschrikkelijke dagen, met 
daar tussenin een intermezzo van vredigheid. Hoe komt het nu dat de Grote Verzoendag 
binnen het Jodendom wordt voorafgegaan door angst voor een grote verdoemenis – angst 
dat Egyptische plagen of nog erger het volk van Israël zullen treffen? De verklaring ligt 
in het spiegelbeeldig alternatief binnen Gods scheppingsplan. De keuze is aan ons. 
Eenzelfde soort somberheid, maar veel minder uitgesproken, geldt voor de weken die aan 
Pinksteren (Shavuot) voorafgaan, welke in halfrouw worden doorgebracht. De Joodse 
wijzen weten eigenlijk niet precies waarom. Toevallig blijkt Shavuot ook de exacte dag 
te herdenken van het begin der overhandiging, vanuit de Hemel, van de horebwetten en 
voorschriften, wat in duisternis, donder en rook plaatsvond. Hiermee wordt dus het begin 
herdacht van de verbondssaga met al zijn zegeningen en vervloekingen. Als de rouw-
kalender van kracht is kan het ieder ogenblik in een feestkalender verkeren indien aan de 
voorwaarde van boete en berouw is voldaan. De feestkalender en die van de rouw blijken 
beide voorwaardelijk maar niet precies elkaars tegenbeeld, want de Heer vergramt traag 
en vergeeft snel. En zoals gezegd wordt de Magna Carta van dit historische patroon geëta-
leerd in Mozes’ laatste toespraak aan de poorten van het Beloofde Land. Elk gericht kan 
in een anticlimax verkeren en dat is wat tenslotte gebeuren gaat, niet alleen voor het volk 
Israël maar voor de gehele wereld. Hun zegening zal ieders zegening blijken te zijn en 
ook de onze! 3) 
 

3 – Oproep tot Bekering 

Dat Gods straffen voorwaardelijk zijn vinden wij terug bij de geschriften van Jeremia, 
die kort voordat Juda in de Babylonische ballingschap gaat, aankondigt: 

«« Het gebeurt soms dat Ik Mij tot een volk richt om te zeggen dat Ik het ga 
uitrukken, afbreken en vernietigen, en als het volk zich op die woorden van haar 

 
3)  Het jaareinde op Tishrei 1 zou kunnen overeenkomen met Mattheüs 24:30 en Tishrei 
10 met 2 Thessalonicensen 2:8. De dag aan het eind van de oogstcyclus op Tishrei 22 zou 
kunnen overeenkomen met Mattheüs 25:31. 
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boosheid bekeert, krijg Ik spijt over de rampen die Ik voor hen bedacht had. 
Een andere keer, echter, richt Ik Mij tot een volk of een koninkrijk om het op te 
bouwen en te planten, maar als het kwaad doet in mijn ogen en naar mijn stem niet 
luistert, krijg Ik spijt over de weldaden die Ik het had willen bewijzen. Spreek nu 
tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en zeg hen aan: “Aldus 
spreekt de Heer: Ik beraam onheil tegen u en weef een plan. Laat eenieder van 
het slechte pad afgaan en zijn handel en wandel beteren.” »» (Jer. 18:7-11) 

 
In een later stadium sprak de profeet tegen Zedekia, de laatste koning van Juda. Hij deed 
wat kwaad was in Gods ogen. Bovendien bezondigden de leiders van de priesters en het 
volk zich steeds meer, volgens de gruwelijkheden van de naties, en zij onteerden het Huis 
van God welke Hij in Jeruzalem had ingezegend. Zedekia vernederde zich niet voor 
Jeremia de Profeet, die uit Gods mond sprak (Jer. 38:17): “Indien u zich geheel overgeeft 
aan de oversten van de koning van Babylon zal uw ziel blijven leven en wordt de stad 
niet in as gelegd en blijft u samen met uw huis in leven.” Zelfs in dit vergevorderd stadium 
van geloofsafval en ellende toonde de barmhartige God als met een zorgzame en 
liefhebbende moeder een uitweg uit de teloorgang. Juda had toen al zwaar geleden onder 
twee recente invasies waarbij tijdens de laatste een buitengewoon belangrijke deportatie 
van de inwoners van Jeruzalem had plaatsvonden. Niettegenstaande weigerde Zedekia 
zich te vernederen. Zo geschiedde het dat Israël vanuit Gods tegenwoordigheid werd 
weggeworpen, 19 jaar na de eerste invasie. Tegen die tijd werd de laatste kleine rest 
weggeplukt, wat als het begin telt van de 70 jaar ballingschap. 
 
Een bekend voorbeeld van een koning die wel luisterde naar Gods oproep tot bekering 
was Manasse. Het zal moeilijk zijn iemand te vinden die een groter zondaar was dan hij. 
In Koningen en Kronieken (2 Kon. 21, 2 Kron. 33) staat geschreven dat Manasse zijn 
volk misleidde totdat zij erger kwaad stichtten dan de Kanaänitische volkeren die de Heer 
voor de Israëlieten had weggedreven. Want hij herbouwde de heiligdommen op de 
hoogten die zijn vader had afgebroken. Hij richtte in het hele land altaren op voor de 
Baäls. Hij offerde zijn kinderen op aan Moloch ‘de Koning’ in de vuren van de Tofet in 
het Dal van Hinnom. Hij liet zijn zoon door het vuur gaan, gaf zich af met gruwelijke 
waarzeggerij en toverij en consulteerde geestbezweerders en mediums. Hij liet zelfs een 
gesneden beeld van Ashera in de Tempel van Jeruzalem plaatsen. Pas na zijn gevang-
enneming door Assurbanipal keerde hij tot Gods wegen. Aldus lezen wij in 2 Kronieken 
33:12-13: “Toen vernederde Manasse zich diep voor de God van zijn vaderen, en God 
bracht hem naar Jeruzalem terug en herstelde hem in zijn koningschap. Zo ondervond 
Manasse dat Yahweh de ware God is.”  
 

4 – Gebed ‘niet’ Zinloos 
Het is dus mogelijk dat alle rampen in het Boek Openbaring, zoals die ons worden voor-
geschoteld, in het tegendeel verkeren indien de wereld tot God keert. Het is mogelijk, 
maar of het zal gebeuren is een tweede. Als u mijn persoonlijke opinie vraagt dan vind ik 
het niet realistisch ervan uit te gaan dat de wereld tot inkeer komt en zich van haar kwade 
wegen afkeert waardoor de kalender van rouw in vreugde verkeert en wij elke vloek in 
de Apocalyps mogen omkeren in een zegen. God heeft in zijn wijsheid ervoor gekozen 
om het Boek Openbaring in de terminologie van de kalender van rouw te schrijven. Dus 
ondanks het voorwaardelijke karakter daarvan doen wij er goed aan er ernstig rekening 
mee te houden dat de gebeurtenissen zullen plaatsvinden zoals beschreven. Het lijkt mij 
wel reëel ervan uit te gaan dat binnen het wereldwijde scenario sommige landen daarop 
een uitzondering vormen. Een gebed om de bekering van Nederland hoeft daarom niet 
zinloos te zijn, net zomin als een gebed om de calamiteiten, als die eenmaal komen, te 
verzachten, al was het maar voor datgene wat onze nabije omgeving overkomt. 
 
------ 


