OPENBARING LES 3  GOD ZAL OORDELEN AAN DE GROTE WITTE
TROON
OPENBARING 20:1-15

KERN VAN DE LES
De kinderen zullen het komende aardse koninkrijk van Christus begrijpen en de tol
van het niet geloven in Hem bevatten.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
Te beschrijven wat er met satan en zijn volgelingen zal gebeuren.
De kenmerken van het komende aardse koninkrijk van Christus te beschrijven.
Te vertellen met welke maatstaf de doden geoordeeld zullen worden voor de grote witte troon.
Uit te leggen wat er zal gebeuren met degenen wiens namen er niet beschreven staan in het boek des
levens.

MEMORIEVERS
Openbaring 1:17b-18

“Wees niet bang! Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende! Ik was dood, maar
nu leef ik voor altijd, voor eeuwig. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.”





Wees bemoedigd in het feit dat er ooit met satan afgerekend zal worden.
Zorg ervoor dat je Gods oordeel ontkomt door in Jezus Christus te geloven en je te bekeren van je
zonden.
Deel het Evangelie met anderen die niet gered zijn.

VOLGENDE WEEK

GOD SCHEPT EEN NIEUWE HEMEL EN NIEUWE AARDE
Lees Openbaring 21:1-8, 22-27; 22:12-17
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TOEPASSINGEN
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ACHTERGROND
Beeld je een wereld in die geregeerd wordt door een volmaakte roemrijke Heerser die onmiddellijk en
vastberaden afrekent met zonden. Wanneer de vloek van de zonde verwijderd is en alles terug naar haar
oorspronkelijke zuiverheid als in de tuin van Eden wordt gebracht, zou de wereld gedomineerd worden door
rechtvaardigheid en goedheid. Ondanks dat zulk een aarde nog ver te zoeken lijkt, is het toch de juiste
beschrijving van hoe de aarde er zal uitzien tijdens het komende aardse rijk van Jezus Christus. Gods volk heeft
naarstig uitgezien naar deze tijd wanneer Christus zou terugkeren en Zijn vijanden zou verslaan om een aards
koninkrijk op te zetten. Zulk een verwachting bleef aanhouden, omdat Christus’ aardse koninkrijk het
hoogtepunt is van Gods verlossingsplan en de verwezenlijking van de hoop die de gelovigen doorheen de
eeuwen hebben gekoesterd. De Gemeente zal opgenomen zijn en naar de hemel geleid, een grote verdrukking
van zeven jaar zal de aarde zijn overkomen en alles wat er nog overblijft, is weggelegd om afgehandeld te
worden bij het oordeel. In hoofdstuk 20 schrijft Johannes zijn visioen over dit oordeel. Christus, het waardige
Lam van God en de Heerser van de aarde, zal Zijn duizendjarig rijk oprichten en rechtvaardig afrekenen met al
degenen die zich tegen Hem verzetten.

Met satan, zijn demonische garde en alle Godverwerpende zondaren uit de weg geruimd, zal het duizendjarig
koninkrijk opgericht worden. De Here Jezus zal in dit koninkrijk natuurlijk de voornaamste Heerser zijn
(Luk.1:32; Op.19:16). Toch heeft Jezus beloofd dat Zijn heiligen met Hem zullen regeren (Dan.7:27; Matt.19:28;
1 Kor.6:2; 2 Tim.2:12; Op.2:26; 3:21; 5:10). Dat deze belofte vervuld zal worden is duidelijk in de rest van
Johannes’ visioen. Johannes ziet Gods volk verheerlijkt worden en beloond en heersend met Christus. Hij “zag
tronen”, wat duidt op gezag en Gods uitverkorenen “gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven”
(Op.20:4). Genietend van een ondergeschikte heerschappij onder leiding van Christus zullen de heiligen Gods
wil volledig tot stand doen komen in ieder aspect van het koninkrijk.
Daarna ziet Johannes de laatste groep gelovigen die samen met Christus zullen regeren in Zijn koninkrijk. In dit
visioen ziet Johannes “tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen
van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld
niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand”
(Op.20:4). Dit zijn de gemartelde gelovigen uit de grote verdrukking (6:9; 7:9-17; 12:11). Tijdens dit komende
rijk zal de antichrist gelovigen tijdens de jaren van verdrukking omwille van verschillende redenen uitroeien: (1)
hun getuigenis van Jezus (19:10), (2) ze zullen trouw Gods Woord verkondigen (6:9), (3) ze zullen het beeld en
zijn beeld niet vereren en ze zullen het teken niet op hun voorhand of hand dragen (19:20). Net als koning
Nebukadnessar in de dagen van Daniël zal de antichrist anderen door bevel oproepen om hem te vereren.
Degenen die zullen weigeren om het beeld van de antichrist te aanbidden zullen de doodstraf krijgen (13:15).
In feite zijn van de vele martelaars die eerder in Openbaring genoemd worden (cf.6:9-11; 7:13-14) mensen die
in deze tijd van verdrukking zijn omgekomen.
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God kiest ervoor om satan door een van Zijn engelen te verwijderen van de aarde. Ondanks dat we niet weten
wie deze engel zal zijn, kunnen we wel zeggen dat hij grote krachten zal bezitten; “met de sleutel van de
afgrond en een grote ketting in zijn hand” (20:1). Doordat hij de sleutel bezit is hij alleen degene die de macht
heeft om deze geschapen plaats van straf te openen en te sluiten. Terwijl hij nederdaalt uit de hemel merkt
Johannes op dat hij slechts met één agendapunt is gestuurd: om satan (ook wel de draak, oude slang en de
duivel genoemd) te grijpen, te binden en weg te werpen in de afgrond (bodemloze put) voor een periode van
duizend jaar. Omwille van zijn verzet tegen Gods Zoon, dat wordt afgebeeld door de verschillende benamingen
die hem hier worden gegeven, zou satan gedurende de duizend jaar dat Christus Zijn aardse rijk zal regeren
worden gebannen. Gedurende deze tijd zal satan niet in staat zijn om volkeren te misleiden (20:3), wat wil
zeggen dat hij op geen enkele manier invloed zal hebben op de wereld.
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Het binden van de dienaren van satan in het aardse koninkrijk van Christus (Openbaring 20:1-6)
Het eerste waar de Koning aandacht aan zal schenken wanneer hij Zijn koninkrijk opzet is de opsluiting van de
verzetsleider. Tegen deze tijd zal God alle menselijke tegenstanders hebben vernietigd (Op.19:11-21) en het
beest (antichrist) en de valse profeet zullen in de poel van vuur geworpen worden (19:20). De laatste stap, in
de voorbereiding van het koninkrijk, zal het wegnemen van satan en zijn demonische garde zijn zodat Christus
kan regeren zonder de tegenstand van bovennatuurlijke vijanden.

Als deel van zijn plan om aanbidding van de antichrist af te dwingen, zal de valse profeet (die op dat moment
samen met de antichrist in de poel van vuur is geworpen) vereisen dat iedereen een teken op zijn voorhoofd of
rechterhand zal dragen (13:16). Dit teken zal de personen die dit dragen kenmerken als aanbidders en trouwe
volgelingen van de antichrist. Zij die weigeren om zulk een teken te dragen zullen geëxecuteerd worden.
Omdat deze gelovigen tijdens deze jaren van verdrukking trouw zullen blijven tot aan de dood, en hiermee
getuigen van hun ware verlossing, zullen ook zij terug tot leven komen en samen met Christus gedurende
duizend jaar regeren.

Verwonderlijk ziet Johannes dat het aantal van deze rebellerende mensen “als het zand van de zee” is – een
beeldspraak die in de Bijbel gebruikt wordt om een massale ontelbare groep aan te geven (Gen.22:17; Joz.11:4;
Heb.11:12). Deze rebellen zullen de gelovigen omsingelen, die op dat moment allen in “de geliefde stad”
Jeruzalem zullen verblijven (cf. Ps.78:68; 87:2). Alle gelovigen zullen daar zijn samengekomen, omdat het de
plaats zal zijn waar de troon van de Messias zal staan en dit het centrum zal zijn van het duizendjarig rijk (cf.
Jes.24:23; Ezech.38:12; 43:7; Zach.14:9-11).
Omdat de rebellen zullen vergaderen om zich te verzetten tegen Christus, zal de oorlog eerder een
terechtstelling worden. Volgens het visioen van Johannes kwam er, wanneer de rebellen ten strijde wilden
trekken, “vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen” (20:9). Ze zullen snel, onmiddellijk en volledig
uitgeroeid worden, een manier die God dikwijls gebruikt om zondaren te oordelen (cf. Gen.19:24; Lev.10:2;
Luk.9:54). Satans strijdmachten zullen fysisch gedood worden en hun zielen zullen naar het dodenrijk keren
waar ze zullen wachten op hun straf, de eeuwige hel, die gauw zal voltrokken worden (20:11-15). Johannes
geeft ook weer hoe hun kwaadaardige leider zijn lot niet zal kunnen ontlopen. “De duivel, die hen misleidde,
werd in de poel van vuur en zwavel geworpen” (20:10). Daar zal hij zijn kameraden, het beest en de valse
profeet, vergezellen die tegen die tijd al duizend jaren hebben doorgebracht in deze plaats van tuchtiging
(19:20). Eenmaal verwezen naar deze verschrikkelijke plek zullen ze “dag en nacht gepijnigd worden” (20:10).
Er zal “in alle eeuwigheid” geen moment van opluchting zijn (20:10) in de hel als een blijvende plaats
(Matt.25:46; 2 Thess.1:9; Op.14:10-11) van onuitblusbaar vuur (Mark.9:43).
De grote witte troon van het oordeel (Openbaring 20:11-15)
Na getuige te zijn van het eeuwige einde van satan samen met de inluiding van het duizendjarig rijk van
Christus krijgt Johannes een visioen over een grote witte troon. Het is op deze plaats dat de berouwloze
zondaren die Gods genade en barmhartigheid tijdens hun leven hebben verworpen onvermijdbaar Gods
rechtvaardigheid tegen zullen komen. Daarom is dit gedeelte de meest ernstige, ontnuchterende en tragische
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De bevrijding en het einde van satan (Openbaring 20:7-10)
Zoals eerder werd aangehaald zullen satan en zijn demonen tijdens het duizendjarig rijk gevangen worden
gehouden in de afgrond (of bodemloze put), zodat Jezus Christus soeverein zonder verzet zal kunnen regeren.
Hen zal niet toegelaten worden om zich op een of andere manier te moeien met zaken die betrekking hebben
op het duizendjarig rijk. Maar de opsluiting van satan zal ongedaan worden gemaakt “wanneer die duizend jaar
tot een einde gekomen zijn” en hij “uit zijn gevangenis (zal) worden losgelaten” om een laatste opstand van
zondaars te leiden. Ondanks de persoonlijke heerschappij van Christus op aarde en ondanks de hoge moraal
die de aarde zal kennen zullen vele ongeredde nakomelingen van hen die het duizendjarig rijk met hun fysieke
lichamen zijn binnengetreden hun zonden toch gaan liefhebben en Christus verwerpen (cf. Rom.8:7). Zelfs de
geweldige omgeving van het duizendjarig rijk zal de trieste realiteit van de menselijke verdorvenheid niet
veranderen. Het loslaten en terugkeren naar de aarde van satan zal het bovennatuurlijke leiderschap voorzien
dat nodig is om alle rebellie die er nog steeds leeft op aarde naar de oppervlakte te brengen (20:8).
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Deze opstanding van de gelovigen noemt Johannes de eerste opstanding en degenen die er deel van uitmaken
worden gezegend en heilig beschouwd (20:5). Zij die zullen horen bij de tweede opstanding zijn de dode
ongelovigen uit de geschiedenis, waarvan de opstanding tot oordeel en verdoemenis in de volgende verzen 1115 beschreven worden. Zij die deel uitmaken van de eerste opstanding zijn eerst en vooral gezegend omdat “de
tweede dood geen macht” heeft over hen (20:6). Deze tweede dood die in vers 14 beschreven wordt als “de
poel van vuur” is de eeuwige hel. De geruststellende waarheid is dat geen enkel kind van God ooit Gods toorn
zal ondergaan (Rom.5:9; 1Thess.1:10; 5:9). Zij die deel hebben aan de eerste opstanding zijn ook gezegend
omdat ze “priesters van God en van Christus zijn” (1:6; 5:10; 20:6). De gelovigen dienen nu als priesters door
het aanbidden van God en het leiden van anderen in het kennen van Hem (1 Pet.2:9) en zullen op gelijkaardige
wijze gaan dienen in het duizendjarig rijk.

passage van heel de Bijbel. Hierna zal rechtspraak nooit meer nodig zijn en zal God niet meer als Rechter
moeten optreden.

Nadat de boeken met de slechte daden van de gevangenen werden geopend werd “nog een ander boek
geopend, namelijk het boek des levens” (Op.20:12). Dit boek bevat de namen van allen wiens “burgerschap… in
de hemelen” is (Fil.3:20). Het boek des levens is dus een register van al degenen die in geloof Jezus Christus
hebben gevolgd en zich van hun zonden hebben bekeerd. Zij die hier op aarde weigerden om hun zondeschuld
te erkennen, weigerden zich te bekeren en God om vergeving te vragen op basis van het plaatsvervangend
offer van Jezus zullen niet in het boek des levens gevonden worden. Zulke personen zullen schuldig bevonden
worden op de dag van het oordeel en voor eeuwig moeten lijden omwillen van hun zonden. Dat zulk een einde
voor ongelovigen bestaat, wordt duidelijk aan het eind van Johannes’ visioen aan de grote witte troon. Volgens
zijn verslag zal, eenmaal het oordeel is voltrokken, het heel gauw ten uitvoer worden gebracht. Terwijl de
gezegende en heilige deelhebbers aan de eerste opstanding de tweede dood niet zullen meemaken (20:6), zal
de rest van de doden die geen deelhebben aan de eerste opstanding (20:5) de tweede dood of hel tegemoet
treden – hier omschreven als de poel van vuur (20:15). Hoe vreselijk en pijnlijk deze plaats ook zal zijn, toch
zullen zij die in hun zonden sterven hier op deze wereld nogmaals een tweede dood ondergaan, veroordeling
tot een eeuwigheid in de poel van het vuur.
Conclusie
Er is slechts één manier om de schrikwekkende werkelijkheid van de hel te ontkomen. Zij die hun zonden
belijden en God vragen om hen te vergeven op basis van Christus’ plaatsvervangende dood voor hen zullen
Gods eeuwige toorn ontkomen (Rom.5:9; 1 Thess.1:10; 5:9). Terwijl dit Bijbelgedeelte geschreven is als een
waarschuwing voor de ongelovige wereld, moedigt het eveneens de gelovige aan om zorgzaam, opmerkzaam
en godsvruchtig te leven en daarbij te evangeliseren naar een hopeloze verloren wereld die op weg is naar
verwoesting. Gelovigen moeten daarom trouw het reddende Evangelie van de Here Jezus verkondigen en
daardoor de zielen van de mannen en vrouwen redden van het onheil dat hun te wachten staat.
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De doden die hier voor de rechterstoel staan zijn niet enkel die uit het duizendjarig rijk, maar alle ongelovigen
die ooit hebben geleefd. Na hun dood zijn hun zielen in een plaats van pijn en marteling geweest die Hades
wordt genoemd. Nu is voor hen de tijd gekomen om voor eeuwig veroordeeld te worden tot de hel. De
alomvattende natuur van dit oordeel vereist dat de zee, de dood en Hades (het dodenrijk) “de doden die in hen
waren” gaven. Op deze dag zullen al degenen die in ongeloof zijn gestorven voor Christus komen te staan – de
Grote Rechter. Het oordeel over deze goddelozen zal niet aanvangen zonder goddelijke maatstaf. De boeken
die geopend werden voor de grote witte troon bevatten iedere gedachte, ieder woord en ieder daad van
iedere ongelovige die ooit had geleefd. God heeft ieders leven volmaakt, precies en uitgebreid bijgehouden.
Omdat Gods rechtvaardigheid vereist dat ieder zonde beboet wordt zal iedere persoon die niet voldoet aan
Gods volmaakte en heilige maatstaf “overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken”
geoordeeld worden (20:12-13). Terwijl Christus de straf voor de gelovigen droeg (en hen dus dit oordeel deed
ontkomen) zullen de ongelovigen Christus’ rechtvaardigheid niet toegerekend krijgen (Fil.3:9). Zij zullen zelf de
straf voor het overtreden van Gods wet moeten dragen– eeuwige ondergang in de hel (2 Thess.1:9).
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De apostel krijgt de Rechter gezeten op Zijn rechterstoel en al de beschuldigden voor Hem te zien. Deze
Rechter is niemand anders dan de verheven Here Jezus Christus. Het hele Nieuwe Testament onderwijst dat
het God in de persoon van Zijn verheerlijkte Zoon zal zijn, die zal uiteindelijk over alle ongelovigen zal oordelen
(Joh.5:22, 26-27; Hand.10:42; 17:31; Rom.2:16; 2 Tim.4:1). Johannes vermeldt ook de opzienbarende realiteit
dat “voor Zijn aangezicht” de aarde en de hemel wegvluchtten, “zodat er geen plaats meer voor hen te vinden
was” (20:11). Dit is niets anders dan het plotse stormachtige einde van het universum (cf. Ps.102:25-26;
Jes.51:6; Matt.5:18; 24:35; Heb.1:11-12; 12:26-27). Ook al zal de aarde hersteld worden tijdens Christus’
heerschappij in het duizendjarig rijk, toch zal het nog steeds met zonden besmeurd zijn en onderworpen zijn
aan de gevolgen van de zondeval – verval en dood. Daarom moet de aarde uiteindelijk vernietigd worden,
omdat niets dat besmet is met zonde voor eeuwig kan bestaan (2 Pet.3:13). Dit is ook de reden waarom God
een nieuwe hemel en nieuwe aarde zal scheppen, zoals we zullen zien in onze laatste les.

MOEILIJKE WOORDEN

Verdoemenis
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Register

Terechtstellen, een vonnis voltrekken.
Bedreiging, Bezoeking, Calamiteit, Catastrofe, Dreigend vooruitzicht, Ellende,
Evenement, Fataliteit, Groot ongeluk, Gevaar, Kwaad, Malheur, Moeilijkheden,
Noodlot, Ontzettende gebeurtenis
Een opsomming van persoonsnamen, aardrijkskundige namen, gebeurtenissen en
andere behandelde zaken, met aanduiding van hun plaats in de publicatie.
Helse straf.
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Executeren
Onheil

BIJBELLES
INLEIDING
Iedere opstandigheid naar onze ouders eindigt meestal zo dat wij gestraft worden. En dit is welverdiend.
Rebellie tegen degene die boven ons zijn, verdienen altijd straf. In de laatste dagen zullen degene die tegen
God in opstand kwamen een grote en hevige straf ontvangen. Christus zal komen en voor duizend jaar heersen
op de aarde en satan zal voor die ganse tijd gebonden zijn. Wanneer hij uiteindelijk bevrijd wordt en voor een
laatste keer opstandig mag zijn, zal God met hem en zijn volgelingen afrekenen. Om te zien wat er gebeuren zal
met degene die in opstand kwamen tegen God, gaan we nu naar Openbaring 20.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat wordt er aan het begin van de tekst voorbereidt?
Zoals vermeld in de vorige lessen, bevat het boek Openbaring hetgeen wat er in de toekomst plaats zal
vinden. Voor gelovigen wordt dit zeer verwelkomd als we uitzien om bij Christus in de hemel te zijn.
Voor dit gebeurd zal er echter een van de gebeurtenissen plaatsvinden, dat is dat Christus komt en Zijn
koninkrijk zal vestigen op aarde. Dit zal gekend zijn als het duizendjarig rijk, want het zal voor duizend
jaren duren.
 Welke rol speelt de engel in de voorbereiding voor dit koninkrijk?
De laatste fase in de voorbereiding van het koninkrijk zal een verwijdering van satan en zijn demonen
zijn, zodat Christus zonder tegenstand kan regeren. Dit is het moment dat de engel komt. In zijn
visioen ziet Johannes de engel nederdalen uit de hemel naar de aarde, de sleutel van de afgrond en
een grote ketting in zijn handen houdende. Hij is voor een reden gekomen: om satan te grijpen, te
binden en hem voor duizend jaar in de afgrond te werpen. Vanwege zijn positie tot Gods Zoon, zal
satan worden weg verzegeld voor de gehele duizend jaar dat Christus heersen zal in Zijn aards
koninkrijk. Gedurende deze periode zal satan niet in staat zijn om de volken te misleiden (Op.20:3);
wat betekend dat hij de wereld op geen enkele wijze meer kan beïnvloeden. Christus zal kunnen
regeren in Zijn aardse rijk, zonder enige tegenstand of opstand. Wanneer de duizend jaar voorbij zijn,
vermeld Johannes dat satan bevrijdt zal worden en toegestaan wordt om terug te keren op aarde voor
enkel een korte tijd.
 Wie zal nog met Christus regeren zoals we in Johannes’ visioen kunnen zien?
Nu satan, zijn demonen en alle zondaren die God afgewezen hebben, weg zijn, zal het duizendjarig rijk
van vrede en rechtvaardigheid gevestigd worden. De soevereine Heerser in dat koninkrijk is natuurlijk
de Here Jezus Christus. Maar Christus had ook Zijn heiligen beloofd om met Hem te regeren (Dan.7:27;
Matt.19:28; 1 Kor.6:2; 2 Tim.2:12; Op.2:26; 3:21; 5:10). Dat zulk een belofte vervult zou worden, wordt
duidelijk gezien in de rest van Johannes’ visioen. Johannes ziet Gods kinderen (i.e. gelovigen) als
herrezen, beloonde en regerende met Christus.
 Wie zal deel hebben aan de eerste opstanding?
Degenen die deel hebben aan de eerste opstanding, zullen degene zijn die geloofd hebben en ware
verlossing hebben ontvangen door Jezus Christus. Deze individuen zullen getrouw gebleken zijn in dit
leven, sommigen zelfs tot de dood. Omdat ze bewijs van ware verlossing hebben gegeven, zullen ze
ook tot leven komen en met Christus voor duizend jaar regeren. Ze worden als gezegend beschouwd,
omdat de “tweede dood geen macht” over hen heeft (20:6). Deze tweede dood is “de poel van vuur”
die verderop in de les vermeld wordt, welk de hel is. Omdat ze Gods kinderen zijn, zullen ze nooit Gods
eeuwige toorn onder ogen zien.
 Wie zal deel hebben aan de tweede opstanding?
Degene die deel hebben aan de tweede opstanding, zullen degene zijn die gefaald hebben om in hun
leven te geloven in en zich te onderwerpen aan Christus. Zoals we later in de les zullen zien, zullen deze
individuen uit de dood voortgebracht worden om niets anders dan oordeel en veroordeling te treffen.
Hun einde zal hetzelfde zijn als die van satan en de rest van Gods vijanden.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 Satan en zijn volgelingen gebonden tijdens Christus’ aardse koninkrijk (Op.20:1-6)
 De bevrijding en einde van satan (Op.20:7-10)
 Het oordeel van de grote witte troon (Op.20:11-15)
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Wat zal er aan het einde van Christus’ duizendjarige regering op aarde plaatsvinden?
Als de duizend jaar om zijn, zal satan vrijgelaten worden uit de afgrond, om de laatste rebellie van de
zondaren te leiden. Degene die op aarde zijn en hun zonden blijven liefhebben en Christus afwijzen
tijdens Zijn duizendjarig heersen (wat een groot aantal zal zijn), zullen verleid en gelokt worden om
satan te volgen in zijn laatste en definitieve rebellie tegen God.
Op welke manier zullen de vijanden van God plannen om tegen Hem rebelleren?
Als alle opstandingen zich rond de hoofdvijand satan verzamelen, zal hij hen in een strijd tegen God en
Zijn volk leiden. Alle goddelozen zullen de heiligen insluiten, die dan verzameld zijn in de “geliefde
stad” van Jeruzalem. Alle heiligen zullen hier verzameld zijn, omdat het een plaats van de Messias’
troon zal zijn en het middelpunt van het duizendjarig rijk.
Hoe zal God de rebellie eindigen?
Volgens Johannes’ visioen zal er, als de opstandelingen zich verplaatsen voor de aanval, vuur uit de
hemel neerdalen en hen verslinden (20:9). Ze zullen snel, direct en volledig uitgeroeid worden, wat
vaak de manier is waarop God zondaren oordeelt. Alle strijdkrachten van satan zullen fysiek gedood
worden.
Hoe zal God tenslotte op het einde met satan afrekenen?
Johannes vermeldt ook dat hun slechte leider zijn lot niet zal kunnen ontlopen. “En de duivel, die hen
misleidde” zal “in de poel van vuur en zwavel geworpen” worden (20:11). Daar zal hij zich bij de rest
van Gods vijanden voegen. Eenmaal naar die vreselijke plaats geleid te zijn, zullen ze “dag en nacht
gepijnigd worden” (20:10). Daar zal geen moment van verlichting zijn “in alle eeuwigheid” (20:10);
want de hel is een eeuwige plaats van onuitblusbaar vuur.
Nadat God de rebellie beëindigt, waar worden de opstandigen onmiddellijk heengebracht?
Na getuige geweest te zijn van het eeuwige einde van satan, samen met het inluiden van Christus’
duizendjarig rijk, ontvangt Johannes een visioen van een grote witte troon. De apostel krijgt de
Rechter te zien die op Zijn troon van oordeel zit en alle beschuldigden staan voor Hem. Deze Rechter is
niemand minder dan de verhoogde Here Jezus Christus. Op deze dag zal elke ongelovige die ooit
geleefd heeft, voor Christus moeten staan – de Grote Rechter.
Wat zal er in de laatste dagen met de aarde gebeuren?
Johannes schrijft dat van de Rechters “aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg” en dat “er
geen plaats meer voor hen te vinden was” (20:11). Dit is niets anders dan de plotselinge, hevige
beëindiging van het universum. Hoewel de aarde herstelt zal zijn tijdens Christus’ duizendjarig rijk, zal
het nog steeds besmet zijn met zonde en daarom onderworpen aan de gevolgen van verval en dood.
Vandaar dat het vernietigt moet worden, aangezien er niets wat bedorven is door zonde toegestaan
kan worden om in de eeuwige staat te blijven bestaan. Dit is waarom God een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde zal maken, zoals we in de laatste les zullen zien.
Waardoor zullen ongelovigen veroordeeld worden?
De boeken die geopend voor de grote witte troon liggen, bevatten de vermelding van iedere gedachte,
woord en daad van iedere niet verloste persoon die ooit geleefd heeft. God heeft een perfecte en
nauwkeurige vermelding van het leven van iedere persoon. Aangezien Gods rechtvaardigheid een
betaling vereist voor elke zonde van iedereen, zal elke persoon die Gods volmaakte heilige standaard
niet haalt, geoordeeld worden “overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun
werken” (20:12-13). Terwijl Christus de straf voor gelovigen betaald heeft (en daarmee hen van
oordeel bevrijd heeft), zullen ongelovigen, die Christus’ gerechtigheid niet hebben, zelf de straf moeten
betalen voor het schenden van Gods wet. Deze straf is eeuwige vernietiging in de hel.
Wat zal er uiteindelijk gebeuren met degene wiens naam niet in het boek des levens geschreven
staan?
Nadat het boek met de slechte daden van de gevangenen geopend was, werd “nog een ander boek
geopend, namelijk het boek des levens” (20:12). Dit boek bevat de namen van al degene die hun
“burgerschap … in de hemelen” hebben (Fil.3:20). Zo is het boek des levens een verslag van degene die
geloof in Christus hebben gereageerd en berouw getoond hebben van hun zonden en zich hebben
bekeerd. Degene die weigeren om in deze wereld van hun zonden schuld te bekennen, berouw tonen
en God om vergeving te vragen, zullen niet in het boek des levens gevonden worden. Deze individuen
zullen schuldig verklaard worden op de dag van het oordeel en zullen in alle eeuwigheid lijden voor
hun zonden. Deze straf zal snel uitgevoerd worden, want alle ongelovigen zullen onmiddellijk in de
poel van het vuur geworpen worden (i.e., de hel).
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SAMENVATTING
In Johannes’ visioen zag hij een engel vanuit de hemel komen die een sleutel en een grote ketting in zijn hand
vasthield. De engel nam satan en bond hem vast en wierp hem in de afgrond en deed het op slot. Satan werd
daar voor duizend jaar gebonden, zodat hij niemand meer kon misleiden. Johannes zag ook tronen en de zielen
van mensen die voor hun geloof onthoofd waren. Deze mannen en vrouwen zullen voor duizend jaar met
Christus regeren. Na de duizend jaar zal satan voor een korte tijd bevrijdt worden. Gedurende deze tijd zal
satan een opstand tegen God en Gods volk houden. God zal deze opstandelingen verslinden en zal satan in de
poel van het vuur werpen. Daarna zag Johannes een grote witte troon waar God met grote, geopende boeken
zat. De doden die voor God stonden, werden vanwege hun daden veroordeeld en als hun namen niet in het
boek des levens stonden, werden ze in de poel van het vuur geworpen.
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Dit tekstgedeelte dient als een grote waarschuwing voor een ieder die blijft rebelleren tegen God. Degene die
falen om hun zonden te belijden, om God om vergeving te vragen en aan Christus te onderwerpen, zullen een
hevige straf ondervinden. Daarom zou iedere gelovige bezorgd moeten zijn om te zien of zijn of haar leven blijk
geeft van ware verlossing. Terwijl we nog op deze aarde zijn, zouden we een groot verlangen moeten hebben
om de reddende genade te brengen aan degene die in ongeloof wandelen en tegen God in opstand komen.

CRÈCHELES
Johannes zit nog steeds op het eiland Patmos.
God wil hem daar meer vertellen over wat er in de toekomst gaat gebeuren.
Hij geeft Johannes een droom waarin Hij hem meeneemt naar die tijd die nog moet komen.

Maar wat ziet Johannes nu?
Op de troon in Jeruzalem zit een man die hij heel goed kent.
Het is Jezus!
Hij zit op een troon.
Ziet hij dat goed?
Er staan nog heel veel tronen met mensen erop.
Het lijken wel allemaal koningen.
Dit zijn alle mensen die in Jezus hebben geloofd.
Zij mogen nu samen met Hem als koningen regeren over de aarde voor wel duizend jaar.
Tijdens die duizend jaar is bijna iedereen gelukkig want Jezus is de grote Koning.

Johannes zijn droom gaat verder.
Nu ziet hij een grote witte troon staan met een hele strenge Rechter erop.
Voor de troon staan een heleboel mensen.
Het zijn alle mensen die niet hebben geloofd in God en niet vertrouwden op Jezus.
Ze dachten: “Ik heb Jezus niet nodig, ik zorg wel voor mezelf!”
Hier staan ze nu, niemand om hun te helpen.
De Grote Rechter, die eigenlijk Jezus is, doet een heel dik boek open.
In dit boek staat alles wat iedereen heeft gedacht, gezegd en gedaan.
Een heleboel dingen.
De Rechter kijkt naar het boek en wanneer hij één zonde vindt, spreekt Hij daarover de straf uit.
Alle mensen voor de troon blijken schuldig te zijn.
Niemand staat er zonder zonden.
Ze hebben allemaal gezondigd en gedaan wat God slecht vindt.
De Rechter schudt met Zijn hoofd en zegt tegen elk van hen: “Je hebt niet gedaan wat Ik wilde, je verdient
straf. Je zult voor eeuwig in de hel blijven en daar gestraft worden omwille van je zonden.”
Dit is de meest triestige dag van de geschiedenis, want die dag zullen er heel veel mensen zijn die voorgoed in
de hel zullen blijven.
Jezus, de Rechter, doet dit niet graag.
Maar Hij moet het doen, want bij zonde hoort straf.
Daarom geeft Jezus nu nog iedereen de kans om op Hem te vertrouwen.
Vraag God vergeving van je zonden en vertrouw erop dat Jezus de straf voor jouw zonden droeg aan het kruis!
Haat zonden en vecht ertegen!
En vertel ander mensen over Jezus die van hen houdt en voor zonden stierf aan het kruis.
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O…o… dit komt niet goed!
Na de duizend jaar wordt satan weer losgelaten.
Hij vlucht vliegensvlug naar de aarde.
Heel veel mensen kiezen om met hem te gaan vechten tegen Jezus en Zijn leger.
Maar God laat dit niet gebeuren.
Wanneer de troepen van satan bijeen komen laat God vuur uit de hemel komen om hen allemaal te doden.
Satan wordt nu voorgoed in de hel geworpen.
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In deze droom ziet Johannes een hele sterke engel uit de hemel neerdalen.
Hij heeft een sleutel en een ketting vast.
De engel komt om satan gevangen te nemen.
Hij neemt satan beet en maakt hem met de ketting vast.
Daarna gooit hij satan in een put waar hij zelf niet uitkan.
Duizend jaar zal hij in die put moeten blijven.

MEMORIEVERS
Op.1:17b-18
Wees niet bang! Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende! Ik was dood, maar nu
leef ik voor altijd, voor eeuwig. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Openbaring Les 1).
Geef elk kind een kopie van het blad “Memorievers” (Zie Op. Les 1). Laat hen de vier afbeeldingen uitknippen
en op volgorde op elkaar leggen. Maak deze aaneen met nietjes, zodat het een boekje wordt.

Duizendjarig rijk
Vraag de kinderen hoe zij denken dat een koninkrijk er uit ziet. “Welke specifieke dingen denk je dat in een
koninkrijk zouden moeten zijn?” Neem de tijd om te spreken over hoe het duizendjarig rijk er uit zal zien.
Beschrijf Gods plan voor deze tijd op aarde aan de kinderen en wat de mensen zullen zijn. Sommige van de
profetieën welke de omstandigheden van het duizendjarig rijk zijn, zien er als volgt uit:







Tegen die tijd heeft God alle rebellerende mensen vernietigd (19:11-21) en het beest (Antichrist) en de
valse profeet zijn in de poel van vuur geworpen (19:20).
De soevereine heerser in dat koninkrijk zal de Here Jezus Christus zijn (Luc.1:32; Op.19:16).
Christus heeft ook beloofd dat Zijn heiligen met Hem zullen regeren (Dan.7:27; Matt.19:28; 1 Kor.6:2;
2 Tim.2:12; Op.2:26; 3:21; 5:10).
Gelovigen dienen nu als priesters door God te aanbidden en door anderen te leiden naar de kennis
van Hem (1 Pet.2:9) en zullen ook dienen in die hoedanigheid tijdens het duizendjarig rijk.
De heiligen zullen in die periode gelegerd zijn in “de geliefde stad” van Jeruzalem (cf. Ps.78:68; 87:2).
Alle gelovigen zullen hier verzameld zijn, omdat het de plaats is van de Messias’ troon en het
middelpunt van de duizendjarige wereld (cf. Jes.24:23; Ez.38:12; 43:7; Zach.14:9-11).
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Moeilijke begrippen
 Oordeel: God is een God van liefde. Hij heeft volmaakt lief. Hij is echter op andere gebieden ook
volmaakt. God kan niet toestaan dat zonde ongestraft blijft, omdat Hij volmaakt heilig en rechtvaardig
is. Illustreer gerechtigheid door de kinderen te vragen of het eerlijk zou zijn als hun ouders een broer
of zus niet zou straffen als het iets verkeerds had gedaan. Wat als een kind geslagen werd of iets
wegnam wat niet van hem was? Het zou juist zijn om hem te straffen. God straft ook zondaren. Zijn
oordeel aan hen is om hen voor altijd naar de hel te sturen. Leg zeker uit dat Jezus de straf nam van
allen die in Hem geloven en dat Christus de enige weg is om Gods rechtvaardige toorn en oordeel te
ontkomen.
 De eerste en de tweede: Ieder persoon zal op een dag sterven. Het is normaal dat mensen sterven.
Openbaring verwijst hiernaar als de eerste dood. Het spreekt ook over een tweede dood, wat echter is
wanneer ongelovige mensen in de hel geworpen worden. Deze tweede dood is een blijvende situatie
van lijden en pijn.
 Satan: Satan was eens een engel van God; hij kwam echter in opstand tegen God, dus wierp God hem
en vele rebellerende engelen uit de hemel. Satan is een slechte engel die voortdurend tegen God
vecht. Satan wil net als God zijn en verzet zich tegen alles wat God wil. Satan weet niet alles zoals God,
kan niet overal zijn zoals God is en is niet almachtig zoals God is. Hij is evenwel erg machtig en
probeert gelovigen te verleiden. Hij beschuldigt hun van zonde wanneer hij tot God spreekt en de
andere slechte engelen die uit de hemel geworpen waren, helpen hem. Satan is een leugenaar en hij
probeert steeds mensen te laten geloven in zijn leugens.

OPENBARING LES 3 GOD ZAL OORDELEN AAN DE GROTE WITTE TROON

IJSBREKERTJES
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Ondanks de persoonlijke heerschappij van Christus op aarde en ondanks de meest morele samenleving die de
wereld ooit zal kennen, zullen vele nakomelingen van degene die het duizendjarig rijk zijn binnengegaan, hun
zonden liefhebben en Christus afwijzen (cf. Rom.8:7). Zelfs de wonderbaarlijke omstandigheden van het
duizendjarig rijk zal de droeve realiteit van de menselijke verdorvenheid niet veranderen.
De bron van verleiding
Spreek met de kinderen voer welke rol satan in het leven van de gelovigen speelt. Vraag hen wat onze levens er
uit zouden zien als we niet langer tegen satans verleidingen hoefden te vechten. Leg uit dat we nog steeds
verdorven zijn. We zondigen, niet omdat de duivel ons dat laat doen, maar vanwege onze slechte harten. In
feite verleid satan bijna nooit gelovigen persoonlijk om te gaan zondigen. Onze eigen slechte harten en de
slechte wereld waar satan heerst, leidt ons in zonde. 1 Petrus 5:8 noemt satan een vijand van de Christen. Als
een leeuw ziet hij naar Christenen om ze te eten. Christenen hebben de opdracht door geloof om hem te
weerstaan. Jakobus 4:7 garandeert ons dat als wij ons onderwerpen aan God en de duivel weerstaan, de duivel
gedwongen is om van ons weg te gaan.

De oordeel boeken
Neem een boekrol of een groot boek mee. De boekrol zou informatie moeten bevatten over de kinderen. Jan
sprak tijdens de les. Suzanne gehoorzaamde en werd beloond met een snoepje, etc. Het punt is om te laten
zien hoe oordeel vanuit een boek gelezen kan worden en niet dat goed doen niet gelijk is aan het verdienen
van de hemel.

Visuele hulpmiddelen
Een effectieve manier om de les te onderwijzen is door het gebruik van materialen die helpen om een beeld te
kunnen vormen van wat er plaats vind. Verschillende ondersteunende materialen zijn: sleutel, kettingen,
speelgoed draak (stelt satan voor als de vijand), kalender (gebruik deze om de periode van 1000 jaar van Gods
rijk te bespreken), nummer 1 (eerste opstanding), nummer 2 (tweede dood), vlammen (poel van het vuur),
troon, twee boeken (een die voorstelt als het boek waarin iemands daden vermeld staat en de ander die het
boek des levens voorstelt).
Christus’ heersen op aarde
Een van de hoofdkenmerken uit het duizendjarig rijk zal Christus’ duizendjarig heersen op aarde zijn. Om
Christus’ heersen over de wereld te laten zien, kun je een kroon op de aarde (wereldbol) zetten.
Satan uit de macht verwijdert
Een kenmerk van het duizendjarig rijk zal de verwijdering van satans invloed op aarde zijn. Om dit aan de
kinderen te illustreren, laat je hen een aantal plaatsen/manieren op kleine stukken papier schrijven waar satan
vandaag invloed heeft (i.e., media, tijdschriften, scholen, boeken, politiek, valse kerken, etc.). Leg deze
papieren op een stapel op de vloer in het midden van het lokaal. Wanneer je in de les aankomt bij het moment
waar satan gebonden wordt, verwijderd wordt van deze aarde en in de afgrond geworpen wordt, neem je een
stofzuiger en zuig je al de kleine papieren op. Neem de tijd om met de kinderen te spreken over hoe Christus
satan van de aarde zal verwijderen, wanneer hij komt om Zijn aards koninkrijk op te zetten. Satan wordt niet
toegestaan om de aarde te beïnvloeden tijdens deze duizendjarige periode.

OPENBARING LES 3 GOD ZAL OORDELEN AAN DE GROTE WITTE TROON

Reden voor straf
Bespreek verschillende redenen waarom mensen naar de gevangenis moeten of gestraft worden. Vraag
waarom satan gebonden en gestraft zou worden.
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Christus’ heersen
Neem een afbeelding mee van een koning en een koninkrijk. Vraag de kinderen waar Christus nu is. Regeert Hij
nu? Leg uit dat Hij nu eigenlijk niet regeert over een fysiek koninkrijk, maar dat Hij regeert in de harten van de
gelovigen. Een dag zal Hij als werkelijke koning regeren over elk persoon en natie. Wij verwijzen meestal naar
die periode als “hemel,” wat Christus’ persoonlijk regeren op een nieuwe aarde zal zijn, waar elke Christen zal
leven.
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Onderwijs materiaal
20:4: Neem een op water gebaseerde inkt stempel mee om op de hand of voorhoofd van de kinderen te doen.
Beschrijf wat het merk van het beest betekend, ook al weten we niet hoe het er uit zal zien. Test of de inkt
gemakkelijk af gewassen kan worden.
20:7: Neem een kalender mee. Vraag de kinderen hoelang zij denken dat 1000 jaar is. Blader er doorheen en
leg uit dat dit nog maar 1 jaar was. Doe dit ongeveer tien keer en leg uit dat er nog vele keren te gaan zijn. Als
variatie kun je vellen papier hebben met daarop tien jaar aan maanden. Deel ze aan de kinderen uit en
vermenigvuldig om te zien hoeveel jaren je hebt. Vertel de kinderen hoeveel kinderen we meer nodig hebben
om genoeg te hebben om tot 1000 te komen.
20:11: Wanneer je bij dit vers komt, laat je de kinderen proberen om zich in het lokaal te verstoppen. Tel tot
tien en ga hen dan zoeken. Vertel dat het voor God net zo gemakkelijk is om mensen te zien die zich voor hem
proberen te verstoppen, als het vinden van de “verstopte” kinderen.

KNUTSELWERKJES

Het oordeel
Geef elk kind een kopie van het blad “Het oordeel.” Laat hen het “Boek des levens” en de vlammen inkleuren.
Knip de onderkant van het blad af en knip daarna het boek des levens en het vraagteken uit. Leg de pagina’s zo
op elkaar, zodat de omslag boven ligt en het vraagteken aan de binnenkant zit. Niet de pagina’s op de
aangegeven plaatsen aaneen. Open de bladzijden van het boek.

KNUTSELACTIVITEITJES
Gastenboek
Laat de kinderen bij binnenkomst in het lokaal een gastenboek ondertekenen. Gebruik het boek later in de les
als een illustratie van het boek des levens.
Gebonden
Laat een lesgever langs de kinderen gaan en proberen hen te misleiden door hen over te halen vandaag hun
drinken te kopen. Maak een gevangenis of maak hem vast aan de tafel, etc., zodat hij niet in staat is om andere
kinderen te misleiden.
Aan wiens kant sta jij?
Verzamel de kinderen in het midden van het lokaal. Vraag de kinderen om tussen twee dingen te kiezen en
daarna naar de kant van het lokaal te lopen. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen tussen een hamburger of een
worstenbroodje (een aan de linkerkant, een aan de rechterkant). De laatste vraag is een keuze tussen het staan
aan Gods kant of aan satans kant. De Bijbel verwijst naar deze keuze in openbaring 20, wat betekend dat je
moet kiezen voor Gods kant of satans kant, de beloningen en de straffen.
Werp in de afgrond
Werp pittenzakjes of andere voorwerpen in de “afgrond,” een diepe emmer of vuilcontainer (met een vuilzak
erin). Spreek over de echte afgrond, zoals beschreven in openbaring 20. Aan het einde van het spel gooi je al de
voorwerpen in de afgrond en verzegel je deze (maak een knoop in de zak of doe er plakband rond). In de les
van vandaag, werpt God satan en zijn demonen in de afgrond en verzegelt hen voor 1000 jaar.
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Christus’ aards koninkrijk
Geef elk kind een kopie van het blad “Christus’ aards koninkrijk.” Kleur en versier de afbeeldingen. Knip de reep
aan de onderkant af en knip daarna de afbeeldingen van elkaar. Plak elke afbeelding bij het juiste vers.
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Grote witte troon
Geef elk kind een kopie van het blad “Grote witte troon” en een vel zwart papier. Laat hen het vers en de troon
uitknippen en daarna op het zwarte vel papier plakken. Versier de troon met glitterverf.
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CHRISTUS’ AARDS KONINKRIJK
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GROTE WITTE TROON
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HET OORDEEL
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GOD ZAL OORDELEN AAN DE GROTE WITTE TROON
(HANDREIKING KINDER EN)
OPENBARING 20:1-15

MEMORIEVERS
Openbaring 1:17b-18

“Wees niet bang! Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben
de levende! Ik was dood, maar nu leef ik voor altijd, voor eeuwig. Ik heb de sleutels
van de dood en het dodenrijk.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

Wat had de engel in zijn hand? _________________________________

 Wie is de draak die wordt aangehaald in Openbaring 20:2?
___________________________________________________________
 Hoe lang zal satan gebonden worden? ___________________________

 Juist of fout: Nadat de duizend jaar voorbij zijn zal satan losgelaten
worden. ____________________________________________________
 Satan zal in de poel van het _______________ worden geworpen nadat
hij de _____________ misleidde (Openbaring 20:10).
 God zal de doden oordelen aan de ______________________________ .
 Degenen wiens naam niet geschreven staan in het boek des
_____________ zullen in de poel van vuur geworpen worden.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Hoe lang zullen de gelovigen met Christus regeren? _________________
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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