
De ruiter op het witte paard Openbaring 6:1-8

In het dagboekje Goede Moed 2005" schreef ik een eerste serie stukjes over de Openbaring aan
Johannes. Naar aanleiding van mijn uitleg van Openbaring 6: 1-8 kreeg ik de vraag waarom ik was
afgeweken van de gangbare uitleg: de ruiter op het witte paard is de verkondiging van het Evangelie
van Jezus Christus. Mijn argumenten hiervoor vind je hieronder.

1. Allereerst is er een opvallend overeenkomst tussen Openbaring 6 en Mattheüs 24: de rede van de
Here Jezus over de laatste dingen.
In Mattheüs 24:4 en 5 lezen we: "Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen in mijn
naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden."
Na de verleiding noemt Jezus: oorlogen en geruchten van oorlogen (vers 6), hongersnoden en
aardbevingen (vers 7), verdrukking en de dood (vers 9).
Het is een bekende volgorde die we helaas vaker in onze geschiedenis zijn tegenkomen (ik denk
bijvoorbeeld aan de jaren 1930-1945). Aan een oorlog gaat de verleiding/misleiding vooraf. En het
gevolg van een oorlog is hongersnood en de dood!
Mijn inziens neemt Johannes deze volgorde van de Here Jezus over: wit = verleiding; rood/rossig =
oorlog; zwart = hongersnood en epidemieëën; vaal = de dood.

2. Johannes op Patmos geeft ons een gedetailleerde beschrijving van deze ruiter: Ongewtijfeld heeft
hij de binnenvallende legers van Rome zien voorbij trekken. De overwinnende aanvoerder, de centurio,
rijdend op een wit strijdros en met een boog in de hand.
a. De ruiter zit op een wit paard. Zoiets spreekt van succes, want witte paarden werden bereden door
veroveraars, door oorlogshelden, wanneer zij terugkeerden uit de strijd om dan een grote zegetocht te
houden.
b. Hij heeft een boog in zijn hand. De boog veronderstelt militaire kracht. Dat hij geen pijlen heeft
betekent wellicht dat de ruiter zich voordoet als een vredelievend vorst, een echte diplomaat.
c. De kroon die hij draagt is het teken van een overwinnaar. Deze kroon werd hem ... gegeven.
De kroon die door de ruiter van Openbaring 6 wordt gedragen wordt in het Grieks "stephanos"
genoemd: de kroon van een overwinnaar.
De kronen die de Here Jezus Christus in Openbaring 19 draagt zijn daarentegen "diadema": de kronen
van een koning.
d. Het feit dat hij uittrok overwinnende en om te overwinnen wijst verder aan, dat de ruiter tenminste in
het begin slaagt in zijn bedoelingen.

3. Het startsignaal voor de komst van de vier paarden wordt gegeven door het Lam (vers 1). De Here
Jezus heeft - door Zijn overwinning - de volmacht gekregen om de zeven zegels van Gods boekrol te
openen. Telkens wanneer er een zegel wordt geopend komen er rampen over de aarde.
Zou Christus Zichzelf in actie zetten door het verbreken van een zegel? Zou Christus bovendien
aansporing nodig hebben van éééén van de vier dieren (vers 1)?
Ook de eerste ruiter moet mijn inziens worden opgevat als een vernietigende macht. Opvallend is dat
de iconografie van alle tijden deze vier apocalyptische ruiters steeds heeft opgevat als een soort vier-
eenheid van vernietiging!

*
Wie is de ruiter op het witte paard?
Het is mijns inziens niet: de Here Jezus Christus. Het is wel iemand die op Christus lijkt!
Het is niet: het evangelie van Jezus Christus. Het is is wel het valse evangelie, het evangelie dat
mensen verleidt!
De ruiter op het witte paard galoppeerd in de wereld sinds de dageraad van de geschiedenis van de
mensheid.
Hij stijgt af in de Hof van Eden, brengt door zijn duivelse verleidingskunst Adam en Eva ertoe om God
de rug toe te keren en Zijn gebod ongehoorzaam te zijn.
De Hof van Eden was de eerste ronde van die strijd. Maar de ruiter op het witte paard probeert het
telkens opnieuw: Kaïïn en Abel; Israëël en het gouden kalf; Simson en Delila; David en Bathseba;
Judas, die Jezus heeft verraden, Annanias en Saffira.
De ruiter op het witte paard ... verleidt! Hij brengt dood en verderf aan hen die hem volgen.
Niet voor niets waarschuwt Petrus: "Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij de duivel, gaat rond
als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof." (1
Petrus 5: 8 en 9).
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