
Jezus Christus is Heer
over gemeente en wereld
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waarom Openbaring

• rechtstreeks van Jezus Christus (1:1)

• moet spoedig gebeuren (1:1; 22:6; vgl. 22:10)

(vgl: ‘Ik kom spoedig’ in 2:<5,>16;3:11;22:7,12,20)

• gelukkig wie het leest, hoort, bewaart (1:3; 22:7)

(vgl: ‘gezegend hij/zij die …’ in 14:13;16:15;19:9;20:6;22:14)

• ernst van het boek: niet toevoegen, niet afdoen (22:18-19)

(vgl: ‘betrouwbare woorden’ in 19:9;21:5;22:6)

• belang van het profetisch woord: 2Pt1:19 (OT → ook Openbaring)
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hoe lees je Openbaring

A. de verleden-tijd-uitleg (‘preteristisch’): ‘vervulling’ in 1e eeuw

B. de tijdloos-symbolische uitleg (‘idealistische’): geen profetie 
maar geestelijke beginselen van Gods regering

C. de geschiedenis-uitleg (‘historisch’): hele boek een profetische 
schets van 1e eeuw tot voleinding

D. de toekomst-/eindtijd-uitleg (‘futuristisch’, ‘eschatologisch’): 
vanaf Op 4 (vnl.) toekomst
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kenmerken Openbaring

• veel symboliek: getallen, vreemde wezens/dieren, figuurlijke steden

• overeenkomst met OT-boeken (Daniël, Jesaja, Ezechiël)

• Js 61:1-2 → 2 aspecten:

– jaar van het welbehagen van de Heer (vgl. Lk4:19)

– dag van de wraak van onze God (vgl. Rm2:5; 1Th1:10)

➢ die dag is in Openbaring gekomen – 6:16-17 (vgl. 15:6;16:1;19:14)

• kenmerkende namen voor God, Christus:
– Hij die is en die was en die komt
– de Eerste en de Laatste, Alpha en Omega, Begin en Einde
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hoe Openbaring interpreteren

• ‘letterlijk’ wat ‘letterlijk’ kan: Israël; aarde, rivieren; zon, 
maan, sterren; …

• uitleg van symboliek:
– wat het boek zelf uitlegt (vb: uitleg 7 sterren etc., 1:20; hoer 

Babylon, 17:7-14)
– uit de samenhang (vb: tijd, tijden, halve tijd = 42 maanden = 

1260 dagen)
– terugverwijzing naar (symboliek in) OT (vb: beest Op13, 

boom v/h leven, regenboog)
– buitenbijbelse bronnen (met name in 7 brieven: troon van Satan, 

ogenzalf)
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aan Jezus de eer 
Openbaring 1

Op 1

• Hij staat centraal (1:2)

• Hij is de lofzang waard (1:5-6)

Hem, Die ons liefheeft
en ons van onze zonden gewassen heeft
in zijn kostbaar bloed 
en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk,
tot priesters voor zijn God en Vader:
Hem zij de heerlijkheid en de kracht 
tot in alle, alle eeuwigheid. Amen, amen. 
(GL 166)

• Ieder zal Hem (verheerlijkt) zien (1:7)

• Zijn heerlijkheid is overweldigend (1:12-18)
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Hij beoordeelt de gemeente(n)
Openbaring 2-3

a) passende boodschap voor betreffende gemeente
→ wie de schoen past … , ofwel: horen wat de Geest tot de gemeenten zegt

b) profetische (kerkgeschiedenis) boodschap:
– bundeling in 1 (profetisch!) boek (1:3)

– (het hele boek!) als 1 geheel naar de 7 gemeenten (1:11)

– 7 gemeenten: volheid, beschrijft de hele gemeente
– de gelijke structuur van de 7 brieven

(zie volgende sheet)

– beschrijft ‘wat is’ i.t.t. ‘wat hierna 
gebeuren zal’ (1:19, vgl. 4:1)

(2e avond meer)
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Hij beoordeelt de gemeente(n)
Openbaring 2-3

Structuur van de ‘brieven’:

• ‘dit zegt …’ → beschrijving uit hoofdstuk 1

• ‘Ik weet …’ → Hij kent elke gemeente, benoemt het 

goede (uitzondering: Sardis, Laodicea)

• ‘Maar Ik heb tegen u …’ → Hij benoemt wat 

verkeerd is (uitzondering: Smyrna, Filadelfia)

• Oproep: bedenk, bekeer, houd vast …

• Overwinning! → passende beloning
(vanaf 4e brief omgekeerde volgorde)

• Luister!
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profetische kerkgeschiedenis
Openbaring 2-3

• Efeze: na-apostolische tijd (begin 2e eeuw)
→ verloor haar eerste liefde

• Smyrna: de christenvervolgingen (2e en 3e eeuw)
→ vervolging louterde de kerk

• Pergamus: christendom werd staatsgodsdienst (4e-6e eeuw)
→ opkomst hiërarchie in de kerk; afgodische verleiding

• Thyatira: de kerk heerst  over de wereld (vanaf 7e eeuw)
→ macht maakt corrupt; afgodische praktijken

• Sardis: de Reformatie (vanaf 16e eeuw)
→ kerkhervorming - eindigt in dode regels en dogma’s

• Filadelfia: Het Réveil / Nadere Reformatie (vanaf 19e eeuw)
→ persoonlijk geloofsleven + profetisch bewustzijn

• Laodicea: de laatste dagen (vanaf laat 19e eeuw)
→ met zichzelf tevreden - Kerk zonder smaak, licht en invloed

3:10 Omdat u het woord van mijn volharding hebt 
bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de 
verzoeking, dat over het hele aardrijk komen zal om 
hen die op de aarde wonen, te verzoeken.
Ik kom spoedig02-10-2018



God de schepper
Openbaring 4

Op 4:1-8

• troon (2) → God regeert

• regenboog (3) → Gods trouw (vgl. Gn9:13-16)

• 24 tronen + oudsten (4) →

gemeente (+ OT-gelovigen?) die regeert

• 7 fakkels (5) = 7 Geesten (1:4;3:1 - vgl. Jes11:2-3)

• Levende wezens (6-7): leeuw, kalf, mens, arend (vgl. Ez1:10) → cherubs

• ‘Heilig, heilig, heilig, Heer, God de Almachtige, die was en die is en die 
komt’ (8) (vgl. Jes6:3)

• ‘U bent waard, onze Heer en God … want U hebt alle dingen 
geschapen …’ (11)
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het Lam is het waard
Openbaring 5

• een verzegeld boek (1-5)

– wie is waard te openen? niemand …
– Johannes huilde daar om
➢ … de leeuw … heeft overwonnen om … te openen (5:5-10)

• de Leeuw = het Lam:
– Hij staat in het centrum (6)

– Hij pakt het boek (7)

– ieder erkent zijn waardigheid
• 4 wezens & 24 oudsten (8-10):

U bent geslacht en hebt gekocht
• met miljoenen engelen (11-12): 

geslacht → de lofprijzing waard

• elk schepsel, overal (13): 
lofprijzing

➢ de oudsten aanbidden
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Pauze
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Vragen

1. Op1:17 - Wanneer ben jij heel erg onder de indruk van de heerlijkheid van de 
Heer Jezus geweest? Wat raakte je het meest?

2. Op2-3 - Op welke van de 7 gemeenten lijken wij als gemeente het meest, 
denken jullie? Welke dingen zou de Heer in onze gemeente prijzen? Waar 
zouden wij moeten opletten/veranderen/bekeren?

3. Op4:8 – Welk effect kan het besef van Gods heiligheid op ons hebben? (lees 
ook Jes6:5vv; 1Pt1:14-16) Welk effect heeft het op jou?

4. Op5:9-10 – Dit stukje lofprijzing lijkt sterk op 1:5-6. Maar er is verschil in de 
motivatie. Welk motivatie vind je in hoofdstuk 5, welke in hoofdstuk 1? Wat 
motiveert jou om Jezus als het Lam te prijzen?

Neem samen tijd om de Heer Jezus te prijzen en om voor elkaar te bidden.

Op 2-3 praktisch: luister https://www.groeieningeloof.nl/de-asia-gemeenten-als-spiegel-voor-onze-tijd/
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