
Preek over Openbaring 1:7 met liturgie voor de Israël zondag 2014 

 

Is Jezus, als Hij weerkomt, opnieuw de Messias voor Israël? 

 

Morgendienst 

Votum – groet 
Zingen: Ps. 47:3-4    Jezus’ koningschap 
[Wetslezing 
Zingen: Ps. 104:1, 10] 
Gebed 
Schriftlezing: Zacharia 12:9-14 
Zingen: “Op de wolken” (Elly & Rikkert Zijderveld) 

Tekstlezing: Openbaring 1:7 
Bediening van het Woord 
Zingen: Ps. 40:7; Gez. 111:1-2  [vs 1: sterven; vs 2 weerkomst]                                middagdienst 

[Zingen: Ps. 40:7 
Geloofsbelijdenis  

Gez. 111:1-2] 
Dankgebed 
Collecte 
Zingen: Gez. 99:2-3 
Zegen 

 
Broers en zusters, jongens en meisjes van de Heer, 
 
[inleiding] 

Twee keer hoorde ik kort geleden voorgangers in het gebed vragen: ‘Here, wilt U nog even 
niet terugkomen’. In beide diensten ging het over het verdriet om geliefden die niet in God 
geloven. En dus om het verlangen dat nog veel mensen het geschenk van geloof mogen 
ontvangen. Ik deel het verlangen. Toch vroeg ik mij af: mag je zo bidden? Vragen of de Heer 
nog even níet wil terugkomen? 
 Die vraag wortelt, denk ik, in de gedachte dat die twee gebeurtenissen samen lijken te 
vallen: Jezus’ weerkomst op de wolken én het laatste oordeel. Of: de jongste dag én het laatste 
oordeel. Als die twee naadloos samenvallen dan vált met de terugkomst van de Heer ook het 
vonnis. Zeggen we het trouwens zo ook niet in de Apostolische belijdenis: Hij komt ‘om te 
oordelen de levenden en de doden’?! 
 Maar hoe kan je dan vrolijk het lied ‘Op de wolken’ (Elly & Rikkert Zijderveld) 
zingen? ‘Elk oog zal Hem zien / als Hij komt / op de wolken / op de wolken …’ Een vrolijk 
kinderlied (waar de gedachte aan het laatste oordeel helemaal niet voorkomt). Op deze Israël-
zondag gaan we extra scherp luisteren naar die centrale Bijbelwoorden over Jezus’ komst: 
Openbaring 1, vers 7. Met de vraag: is dat angstaanjagend óf juist hoopgevend? ‘Hij komt te 
midden van wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook zij die Hem hebben doorstoken. En 



alle volken op aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen!’ Dat ‘weeklagen’ klinkt als 
zelfbeklag, wanhoop: nu is het te laat! Is het op die dag écht te laat?! 
 
[sterfbedbekering en eindtijdbekering] 

Nog één gedachte, voordat we naar de tekst gaan. We weten dat een mens op het allerlaatst 
nog door God tot geloof gebracht kan worden. Dat heet ‘een sterfbedbekering’. Dan gebruikt 
God die ernstige ziekte en het komend sterven om dat mensenkind tot inzicht te brengen. Het 
bekendste voorbeeld: de criminele Israëliet aan het kruis naast Jezus. ‘Jezus, denk aan mij 
wanneer u in uw koninkrijk komt!’ Een teken van hoop in de heilige Schrift: zo’n bekering op 
het laatste moment is bij onze God mogelijk! Nu is mijn gedachte: als we over een 
sterfbedbekering spreken, mag je dan ook op een eindtijdbekering hopen? Geeft de Schrift 
ons reden om te hopen dat mensen op het laatste moment tot geloof gebracht worden, 
namelijk op het moment waarop koning Jezus weerkomt? En wat mij betreft: mag ik hopen 
dat zijn verschijning met de wolken van de hemel mij een laatste gebed om genade ontlokt?! 
Die reden ontdekte ik toen ik in de woorden van Openbaring 1:7 de echo hoorde van Zacharia 
12. 
 
[stap 1: luisteren naar Zacharia 12:10] 

Laten we beluisteren naar de stem die in Openbaring 1:7 echoot, de stem van de profeet die 
namens de HERE sprak. Zacharia is profeet namens de HERE kort na Israëls terugkeer uit de 
ballingschap. Hoofdstuk 12 vertelt hoe de kleine kolonie van teruggekeerde ballingen rond 
Jeruzalem van alle kanten bedreigd wordt. Maar de HERE neemt het voor de kleine kolonie 
Juda op! Het klinkt bijna alsof het om ‘de dag des HEREN’ gaat. ‘Op die dag zal ik alles in 
het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen’ (12:9). Als een laatste 
oordeel over de wereld. 
 Op dat moment wordt de schijnwerper van de profetie op het volk van God gericht. 
Het tegenovergestelde van het oordeel over de volken is: ‘Het huis van David en de inwoners 
van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer’ (12:10). In de 
oude vertaling: ‘Ik zal over [hen] uitgieten de Geest der genade en der gebeden’. God giet uit 
dat wat mensen nodig hebben om tot berouw en bekering te komen! Een kans om sámen de 
Heer te ontmoeten. 
 En het wordt nog mooier! Want om wie is het dat zij ‘een geest van mededogen en 
inkeer’ nodig hebben? Dat blijkt in het vervolg van vers 10: ‘Zij zullen zich weer naar mij 
wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om 
een enig kind’. Juda heeft het nodig om met inkeer en omkeer vervuld te worden om  

a. zich om te keren naar de HERE en  
b. om zicht te krijgen op wat zij Hem hebben aangedaan: die zij doorstoken hebben.  

Het is best mogelijk dat er in die tijd – de tijd van de profeet Zacharia – iemand geëxecuteerd 
of gelyncht is. En wel iemand die door de HERE tot hun redding gezonden was. Het zou om 
een priester of profeet kunnen gaan, zoals wanneer Jezus Israël aanklaagt over ‘het bloed van 
Zecharja, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het 
brandofferaltaar’ (Mat. 23:35). Over die moord uit het verleden weten we verder niets. Maar 
je kunt je voorstellen: een knecht van God is vermoord, en Israëlieten realiseren zich ineens 



(door de geest van genade en gebeden) wat ze gedaan hebben! Zo is Zacharia 12:10 als 
profetie over de Messias gelezen.  
 
[stap 2: van Zacharia 12:10 naar Johannes 19:37] 

Dat leert het Nieuwe Testament ons: in het evangelie dat dezelfde Johannes – die van 
de Openbaring – schreef. Bij een gebeurtenis waar je alleen met diepe eerbied naar kijken 
kan. Daarom vraag ik jullie: doe je ogen dicht en concentreer je op dat vreselijke en heilige 
moment: als het evangelie meldt dat mijn Heiland gestorven is. Wat zie je …? Ik zie een 
soldaat die met een speer omhoogsteekt in de zijde van de gekruisigde Jezus. Hij steekt onder 
Jezus’ ribben naar zijn hart. Om vast te stellen of de Gekruisigde nog leeft of al dood is. En ik 
kijk mee: ademloos, verdrietig. We beseften het bij de vliegtuigramp in de Oekraïne: hoe ze 
met onze geliefde doden omgaan is belangrijk. Respectloos? In Johannes 19:37 zie ik wat ze 
met het dode lichaam van mijn Heiland uithalen. 

Maar juist op dát moment stelt de evangelist vast: ‘Zo ging de Schrift in vervulling’, 
onder meer deze schrifttekst: ‘Zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken’ 
(Joh 19:37). Terwijl alle ogen van de omstanders – Joden en Romeinen – gericht zijn op de 
soldaten en op Jezus aan het kruis. De soldaten nemen geen knuppel om Jezus’ onderbenen te 
breken, maar een lans waarmee een van hen omhoog steekt. En alle ogen volgen de speer … 
en alle ogen zien de Gekruisigde, de Doorstokene. ‘En meteen vloeide er bloed en water uit’. 
De met doornen en spijkers en een lans doorstoken Messias is dood. 
 Tegen de achtergrond van Golgotha gaat de profetie van Zacharia opnieuw spreken. 
Het doel van het ‘zien op degene die zij doorstoken hebben’ is: inkeer en omkeer! ‘Ze zullen 
weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om 
een oudste zoon’ (12:10). Daarom rouwen de vrouwen en Johannes is bij hen. Zo 
verpletterend was de dood van onze Verlosser. Zo dichtbij alsof het je oudste of enige kind 
betreft. (Zoals Israël rouwt om de dood van de soldaten die op de grens van Gaza stierven. Is 
er troost voor Israëli’s én Palestijnen die Jezus niet als Messias erkenden? Is er de 
mogelijkheid van bekering als Jezus – ook als de Messias van Israël en haar buurvolken – 
verschijnt?) 

Met dat ene moment bij Jezus’ kruisdood bleef het niet. Precies zo blijkt het ook in de 
verkondiging door Jezus’ apostelen te gaan! Op Pinksterdag stelt de Israëliet Petrus zijn 
volksgenoten in staat van beschuldiging en preekt over ‘deze Jezus die gij gekruisigd hebt’. 
Dan is er zo’n bekeringsmoment: ‘Toen zij dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen: 
Wat moeten we doen, broeders?” (Hd. 2:37). Ook in Handelingen 2 had kunnen staan: zo ging 
de schrifttekst in vervulling ‘Zij zullen zien op degene die zij doorstoken hebben’. Doordat 
Jezus hen in Petrus’ preek met de Doorboorde confronteerde. Pinksteren: is dat niet de dag 
van de uitstorting van de Geest van de genade en de gebeden?! Dankzij de gave van de Geest 
van God worden mensen vrij van verharding – om tot inkeer en aanbidding te komen. 
 
[stap 3: Openbaring 1:7 als uitroepteken bij de Bijbel] 

Nu terug naar Openbaring 1:7, waar (na Joh. 19:37) immers de profetie van Zacharia 12 
terugkeert. We moeten even stilstaan bij het bijzondere van dit ene vers in het eerste 
hoofdstuk. We zijn nog bijna aan het begin van de boekrol Openbaring. Ik loop even de 
verzen 1-6 met u door. 



• Vers 1-3 staan op de buitenkant van de opgerolde boekrol te lezen, als beschrijving 
van de inhoud: ‘Openbaring van Jezus Christus’. Met een gelukwens die aansporing 
tot lezen en horen is. ‘Gelukkig wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie 
horen’. 

• Vers 4-5a is de aanhef van de brief: de schrijver Johannes richt zich tot de lezers, 
zeven kerken in aan de rand van de Europese Unie, in Turkije. Met een drievoudige 
groet van God, de Geest en Christus. 

• Vers. 5b-6 is een spontane lofprijzing op Christus. Zijn naam klonk als derde in de 
zegengroet en is aanleiding tot een lofzang. ‘Aan hem die ons liefheeft en ons van 
onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en 
ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt eer toe en de 
macht, tot in eeuwigheid, amen!’ 

Met deze drie machtige uitspraken – opschrift, zegengroet, lofprijzing voor Jezus Christus – is 
de voorlezing van de Openbaring begonnen. Dan volgt vers 7. Als een trompetstoot roept 
iemand vervolgens uit: ‘KIJK, HIJ KOMT OP DE WOLKEN!’ Zodat je op het puntje van je 
stoel gaat zitten. Zodat naar voren, naar omhoog kijk … of je hem al ziet komen!! 
 Jezus’ komst wordt hier geschilderd in oudtestamentische kleuren. Gezien in de 
profetie van Daniël 7:13. In donker en licht is daar een hemelvaart getekend. ‘In mijn 
nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als 
een mens’. Met de wolken des hemels: dat is met de macht en pracht van hemelse majesteit. 
Jezus heeft zélf deze profetie naar zich toegehaald en naar zijn weerkomst toegedraaid. Dat is 
in het verhoor bij de hogepriester. ‘Bent u de Messias??’ Jezus antwoordt: ‘Dat ben ik, en u 
zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de 
wolken van de hemel’ (Mc. 14:62). In Daniël 7 volgen de woorden: ‘Hem werden macht, eer 
en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden 
hem’. Aan de oudtestamentische beschrijving van de mensenzoon is die andere profetie, die 
van Zacharia vastgehecht: van de persoon die publiek doorboord is, maar over wie massaal 
gehuild zal worden. Nu verschijnt die persoon niet voor Gods troon, maar komt daar vandaag. 
Hij verschijnt aan de hemel voor ónze ogen! 
 Elk oog zal hem zien als hij komt! Een Hebreeuwse manier van zeggen: IEDEREEN 
zal hem ZIEN – met eigen ogen! Terwijl in Jezus … God zelf verschijnt. Jezus komt, maar in 
de zegengroet was het God zelf die zich noemt ‘die is, die was en die komt’. Maar mensen 
kunnen God toch niet zien? Erger, mensen mógen God toch niet zien? Luister maar hoe nog 
een andere profeet het zei. Als Jesaja door God geroepen wordt, krijgt hij een visioen en ziet 
hij God, ‘gezeten op een hoogverheven troon’ (Jes. 6:1). Hij schreeuwt het van doodsschrik 
uit: ‘Wee mij! Nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten 
gezien!’ Hij verwacht verschroeid te worden. De harde werkelijkheid is: wij zeggen wel vaak 
dat we God zouden willen zien, maar we kunnen én mogen Hem met onze ogen niet zien. 
Maar dat verandert als Jezus Christus terugkomt. Dan ‘ZAL ELK OOG HEM ZIEN’. Zelfs de 
mensen die hem hebben doorstoken. 
 Wat gebeurt er, denk jij, met jou op dat moment? Als jij oog in oog met Hem staat? 
Slaat de schrik je om het hart omdat je Jezus eigenlijk niet kent? Of gaat je hart open van pure 
blijdschap omdat je zo naar je Heer verlangde?! Zal er aarzeling zijn tussen vasthouden wat je 
hebt of je uitstrekken naar de toekomst? 



 Ja, en dan keren we terug naar de vraag van het begin: mogen we ook voor Israël 
hopen op een bekeringsmoment zodra de Messias op de wolken verschijnt? 
 
[Stap 4: over welk volk gaat het nu in Openbaring 1:7 en Zacharia 12:10?] 

Johannes noemt twee groepen mensen. Dezelfde twee groepen mensen die op het moment van 
de moord op Jezus erbij stonden: Israëlieten en Romeinen. Anders gezegd: het Joodse volk en 
‘de [andere] volken’. Blijkbaar is de moord op Jezus niet uit beeld als hij verschijnt. Want er 
wordt nog een stukje van de oude profetie van Zacharia 12:10 aangehaald:  ‘Elk oog zal hem 
zien, ook degenen die hem hebben doorstoken. Alle volken op aarde zullen over hem 
weeklagen’.  
 Wie zullen Jezus zien? Oók degenen die Hem hebben doorstoken. Dat zijn in Zach. 12 
de Israëlieten samen. Daar is hun reactie op de executie: ‘zij zullen weeklagen als bij de rouw 
om een enig kind’. Het berouw van toen mag er wéér zijn als Hij wéérkomt. Moet u eens 
horen hoe ver dat in Zacharia wordt uitgewerkt. De rouwklacht om de vermoorde zoon van 
Israël gaat door het hele land. Als de mensen, net als bij de jongens uit Hebron voor de zomer, 
allemaal naar de begrafenis stromen. ‘Op die dag zal men in Jeruzalem zo luid weeklagen … 
Het hele land zal rouwen’. En dan volgt er een opsomming: ‘de nakomelingen van David [de 
koning], de nakomelingen van Nathan [de profeet], van Levi [de priesters].’ Hele families, 
mannen en vrouwen afzonderlijk. Wolter Rose (docent Semitische talen aan de TU Kampen) 
schrijft in zijn commentaar op Zacharia: lees dit stuk maar alsof het een ‘condoleanceregister’ 
is. Het hele land trekt langs de baar. 
 Nog één puntje: u kent het misschien uit de oude vertaling (1951) van Openbaring 1:7: 
‘en alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen’. Dat woordje ‘stammen’ staat ook een 
heleboel keer in Zacharia 12. Hetzelfde woordje in het Grieks van Openbaring 1:7 staat in 
Zacharia 12 in de Griekse bijbelvertaling die in Jezus’ tijd gebruikt is. Er is tijd voor berouw 
… voor alle stammen en families van Israël! Bij de God van Israël is er eeuwenlang tijd voor 
berouw. Want met de profetie van de doodgestoken mens mocht Israël op weg gaan naar de 
eerste komst van de Messias. En toen ze deze Jezus ook, ondanks de profetische voor-
zegging, zelf executeerden, kwam er nieuwe tijd voor berouw en werd het Pinksteren. Nu is 
het evangelie de grenzen naar de wereld overgestoken en zit de kerk in de verdrukking. Weg-
gestopt een op eiland krijgt de stokoude Johannes een visioen te zien waarin hij tot in de 
hemel mag kijken. En wij mogen meekijken en God zien zitten op zijn troon! Zonder dat onze 
ogen in hun kassen verbranden. En we kijken – dag na dag, zondag na zondag – onze ogen 
uit. En we zien dat Jezus eraan komt. Ja, ik hoop vurig dat Jezus’ weerkomst een moment van 
bekering voor de Joden is die Hem nog niet als Messias erkend hebben. Hij komt ook voor 
zijn oude volk, waaruit Hij zelf geboren is.  

Maar nu staat in Openbaring 1:7: ‘en alle stammen der aarde zullen over hem 
weeklagen’! In de Nieuwe bijbelvertaling: ‘alle volken’. Israëlieten én Nederlanders, 
Messiasbelijdende Joden en Arabische christenen. Alle volksstammen zullen de ogen geopend 
krijgen en Hem zien. Zoals de Romeinen medeplichtig aan de moord waren en Hem aan het 
kruis doorboord zagen, zo zullen Israël én alle volken Hem zien, medeplichtig aan het offer 
van de oudste zoon van God, de eniggeborene van de Vader. 
 Jezus is en blijft de Gekruisigde. Zoals Hij het zelf zegt als Hij – even later maar; even 
verderop in Openbaring 1 – aan Johannes verschijnt: ‘Ik ben degene die leert; ik was dood, 



maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid’ (1:18). En in de visioenen kijken we mee in de hemel en 
zien: ‘Een lam, dat staat alsof het geslacht is’. Afgeslacht, en toch springlevend. Zo zullen we 
met de stammen van Israël én met alle volksstammen Hem ZIEN. Als Jezus zelf over zijn 
weerkomst spreekt, zegt Hij het zo: ‘Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de 
komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich op de borst slaan 
van ontzetting als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met 
macht en grote luister’ (Mt. 24:30). Wat dat ‘teken’ precies is, zegt Hij er niet bij. Denk maar 
aan een teken dat je aan het KRUIS herinnert. 
 We willen zo graag dat er bij Jezus’ verschijning nog éven tijd voor ommekeer is. Dat 
het kwartje van het evangelie vált in harten die nu geblokkeerd zijn. Openbaring 1:7 geeft mij 
hoop. Voor mijzelf: om mijn liefde voor Jezus bevestigd te zien als hij komt. Voor mijn 
Joodse en heidense naaste: om zich voor Hem op de grond te werpen en Hem te aanbidden bij 
zijn verschijning. Ik weet in ieder geval zeker: Hem op zijn dag zién betekent dat Hij tot die 
laatste seconde moet worden verkondigd als de GEKRUISIGDE die leeft, als het LAM dat 
staat alsof het afgeslacht is. Dat is wat gebeurde: van Zacharia 12 tot Johannes 19 (Golgotha), 
van Johannes 19 tot Openbaring 1, en zo de eeuwen door tot vandaag. Zo goed mogen we 
Jezus Christus nu leren kennen dat we Hem – in een OOGwenk – zullen herkennen. Zoveel 
kracht heeft de Bijbel, elk verhaal en elk visioen. Zoveel kracht heeft Jezus Christus door de 
eeuwen heen. En daarom heb ik hoop dat ook op de dag van zijn weerkomst nog velen zullen 
neervallen in aanbidding. En het zaad zal ontkiemen dat onophoudelijk gezaaid wordt. Over 
de aarde, in harten die op het oog hard en droog lijken. Houdt u maar niet op met zaaien en 
bidden tot de Heer van de oogst. 
 Deze trompetstoot ‘Zie, hij komt op de wolken’ is zo belangrijk dat die onderstreept 
wordt met ‘Ja, amen’. Dat is de bevestiging in het Grieks en in het Hebreeuws, de taal van het 
Nieuwe en het Oude Testament. Als een dubbele knoop op de belofte. En in vers 8 sluit God 
zich bij Johannes’ uitroep aan met de verklaring; ”Ik ben de alfa en de omega,” zegt God, de 
HEER, “ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige”. Zoals Hij in de zegengroet al 
genoemd is. In Jezus Christus komt straks God zelf. 
 
[stap 5: de drievoudige belofte in Openbaring 22 trekt Openbaring 1:7 door tot het eind] 

 Tenslotte, dát Jezus spoedig komt, bewijst Hij Johannes op een bijzondere manier. 
Nog in hetzelfde hoofdstuk 1 staat het gedocumenteerd. Want na dit openingsschot is het 
echte begin dát Jezus zich laat zien: in het visioen waarmee heel de Openbaring op die zondag 
op Patmos begint. ‘Toen ik mij omdraaide’, beschrijft de apostel, ‘zag ik zeven gouden lam-
penstandaards en daartussen iemand die eruit zag als een mens’ (1:13). Precies zoals de men-
senzoon in Daniël 7 beschreven is. Maar nu op aarde: achter de schermen van onze werkelijk-
heid, maar volkomen werkelijk. Zo zeker is de belofte dat Jezus binnenkort zíchtbaar komen 
zal. 
 In Openbaring 22 herhaalt Jezus het zélf drie keer: ‘Ik kom spoedig!’. Kijk jij er ook 
zo naar uit? 

Amen 


