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Openbaring 12:1-12 

 

“Onder de sluier” 

 

 

 

 

Vanmorgen horen we een spannende passage uit het boek Openbaring. Het Griekse woord voor 

openbaring is: apocalyps. Dat betekent letterlijk: de sluier wegnemen (apo + calyps). Als de sluier 

wordt weggenomen, wordt je eindelijk openbaar hoe het echt zit.  

Stel je zou de sluier kunnen wegnemen, van jezelf, van anderen, van deze wereld… Alle maskers, alle 

schone schijn.... Dat je precies zou kunnen zien hoe alles in elkaar steekt! Wat zou je dan zien? Hele 

mooie dingen? Hele slechte dingen? Of allebei? 

De schrijver van Openbaring heeft een groot visioen. De sluier wordt voor even weggenomen en hij 

mag even met Gods ogen zien wat er ten diepste aan de hand is in deze wereld. Hij mag zien hoe het 

er met Gods zaak voor staat op aarde, en ook in de hemel. Wat ziet hij? Heel goede dingen, en heel 

slechte dingen.  



Het slechte nieuws: vanuit het evangelie gezien is de wereld er nog slechter aan toe dan je misschien 

zou denken. De schrijver van Openbaring doet niet aan ‘positief denken’. Hij heeft geen positief 

beeld van deze wereld. Hij constateerde – in zijn tijd – dat de boel helemaal fout zat. Hij gebruikte 

heftige en dramatische woorden om dat te omschrijven: een draak, een oorlog in de hemel en op 

aarde, de duivel die geweld doet op aarde… 

Maar belangrijker: er is ten diepste goed nieuws. Hoewel er op deze aarde nog geknokt wordt, de 

duivel nog om zich heen slaat, is de strijd van het evangelie reeds beslist. Jezus heeft al overwonnen. 

Daar is niets meer aan af te doen. Op aarde mag nog niet iedereen dat weten, of willen weten, en er 

dus ook niet naar handelen, maar toch is het zo. Het zijn de laatste naschokken van kwade machten, 

die de strijd reeds lang voorgoed geleden verloren hebben. Dat het goedkomt met deze wereld is 

geen vraagteken. Het ís al goed gekomen! Dat is een rotsvaste zekerheid, en op die zekerheid is de 

kerk gebouwd.  

Het boek Openbaring is zodoende een realistisch en nuchter boek over de zorgwekkende staat van 

onze wereld, maar veel meer dan dat is het vooral een boek van troost. Hoe slecht het er soms ook 

mag uitzien, vertrouw erop dat Jezus de strijd, alle strijd, al heeft gewonnen. Des te zuurder is het 

dat mensen er nog niet naar leven – maar zo is het, en niet anders. Het kan alleen nog maar 

goedkomen met ons en deze wereld.  

 

 

 

 


