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Einde der tijden of juist een nieuw begin?

De vier ruiters van 
de Apocalyps

Philipp Jakob Loutherbourg, 'L'Ouverture du deuxième sceau'
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Vanaf het moment dat ziekte en 
oorlog het dagelijks nieuws zijn 
gaan domineren, klinken er stemmen 
die roepen dat dit tekenen zijn. 
Tekenen beschreven in het Bijbelboek 
Openbaring, met de visioenen van 
Johannes, dat het einde van de wereld 
nabij is. De surrealistische beelden van 
vernietiging en dood die in Openbaring 
worden geschetst, zijn echter niet 
van de laatste stuiptrekkingen van 
onze planeet. Wél van een spiritueel 
ontwaken, waarbij de ‘oude wereld’ van 
de mens vergaat en plaatsmaakt voor 
het ‘Nieuwe Jeruzalem’ van God.
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De natuurrampen, ziektes, oorlogen en weerzinwekkende 
monsters in Openbaring staan voor de innerlijke turbu-
lentie en strijd die voorafgaat aan de ultieme mystieke 
ervaring: de hereniging met onze Schepper. De befaamde 
vier ruiters van de Apocalyps, die in de visioenen het einde 
der tijden inluiden, laten zien dat alle aspecten van ons 
wezen betrokken zijn bij deze innerlijke transformatie. 

Over de eerste ruiter schrijft Johannes: 

‘En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had 
een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, 
overwinnend en om te overwinnen.’

Dit is het beeld van de gezuiverde ziel van de mens die 
zijn dierlijke driften (het paard) heeft overwonnen (de 
kroon). Deze symbolische betekenis klinkt ook door in onze 
bekende uitdrukking de ‘prins op het witte paard’: de 
ideale man is zuiver (wit) van hart en heeft zijn primitieve 
driften (het paard) onder controle. De handboog was in 
de tijd van Christus het wapen waarmee dieren werden 
bejaagd en gedood.

De tweede ruiter zit op een rood paard: 

‘…en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede 
van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar 
zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.’

Deze ruiter staat voor ons gevoelsleven. Rood is de kleur 
van de hartstocht, maar ook van woede. Heftige emoties 
nemen onze innerlijke vrede weg en zijn verantwoordelijk 
voor bloedige conflicten overal ter wereld.

Daarna verschijnt een zwart paard:

‘…en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En 
ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: 
“Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst 
voor een penning. En breng de olie en de wijn geen scha-
de toe”.’

Deze ruiter staat voor onze gedachten. In ons hoofd wordt 
alles wat de zintuigen ervaren, overwogen en afgewogen. 
In spirituele terminologie: het denken beweegt zich tussen 
de uitersten van de dualiteit (de weegschaal). En is gericht 
op geld verdienen. Olie en wijn zijn in de Bijbel metaforen 
voor het Goddelijke. Iedere mysticus is zich er (pijnlijk) van 
bewust dat zijn gedachten, die in direct verband staan 
met zijn emoties, een grote hindernis kunnen vormen om 
het Goddelijke te ervaren.

Het vierde paard is grauw van kleur:

‘…en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk 
van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven 
over het vierde deel van de aarde om te doden met het 
zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren 
van de aarde.’

Dit is een beschrijving van ons lichaam, het vierde aspect 
van de mens. Het lichaam wordt geteisterd door hon-
ger, dood, verderf, en primitieve driften (de wilde dieren). 
Grauw is de kleur van een lijk. Het lichaam heeft ons niets 
te bieden in spiritueel opzicht, zegt het visioen.

Nergens in de Bijbel staat dat de wereld zal worden ver-
nietigd door God. Dit zal hooguit een gevolg zijn van onze 
eigen materialistische, genotzuchtige levenswijze en ter-
ritoriumdrift. Het boek Openbaring waarschuwt juist niet 
de ruiters te kronen die verantwoordelijk zijn voor oorlog, 
lijden en de dood, maar de eerste ruiter, onze ziel, de lei-
ding te laten nemen, en de andere drie te laten volgen. •
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