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Opzet
e komende tijd gaan we ons verdiepen 
in het laatste Bijbelboek, de Openba-

ring van Johannes. We staan stil bij hoofd-
stuk 1 tot en met 11. Hoofdstuk 2 en 3 slaan 
we over. Niet omdat ze onbelangrijk zijn, 
maar ze zijn veel bekender. Het gaat tot en 
met hoofdstuk 11 over Israël en er wordt 
gezinspeeld op bepaalde gebeurtenissen daar. 
Hoofdstuk 12 vormt een soort tussenhoofd-
stuk. Met hoofdstuk 13 begint het gericht 
over de volkerenwereld. Dat is de motivatie 
om het laatste Bijbelboek in tweeën te knip-
pen. De laatste tijd is er veel belangstelling 
voor Openbaring, mede veroorzaakt door 
de coronacrisis die twee jaar geleden begon. 
Genoeg redenen waarom we ons door dit 
Bijbelboek laten leiden om elkaar van dienst 
te zijn.

Indeling
1. Inleiding en Openbaring 1 : 1 t/m 8.
2. Openbaring 1 : 9 t/m 20.
3. Openbaring 4.
4. Openbaring 5.
5. Openbaring 6.
6. Openbaring 7.
7. Openbaring 8.
8. Openbaring 9.
9. Openbaring 10.
10. Openbaring 11.

Hoe moeten we het boek lezen?
We moeten het laatste Bijbelboek niet lezen 
als een ‘spoorboekje’ bij de eindtijd met
daarin lijstjes vol cijfers, data en plaatsen

waarmee we de concrete route naar de we-
derkomst kunnen uitstippelen. We lezen dit 
Bijbelboek net als alle andere Bijbelboeken 
als het Woord van God. En Gods Woord is 
voor elke tijd en plaats geschreven. Zo heeft 
het boek Openbaring voor elke tijd - en dus 
ook voor onze tijd - betekenis. Openbaring 
toont ons de wereld vanuit de hemel, en God 
ontmaskert door middel van dit boek de 
wereld. Die ziet er weliswaar aan de buiten-
kant mooi uit, maar aan de binnenkant niet. 
Dat komt omdat het kwaad rondgaat en heel 
veel stukmaakt. Maar als de Mensenzoon zal 
komen met de wolken (1:7), zal er definitief 
met het kwaad worden afgerekend. Dat is 
het vooruitzicht dat ons in dit boek geboden 
wordt. Er is overigens nog veel informatie 
te geven over dit laatste Bijbelboek, maar 
daarvoor verwijs ik u naar de leerzame lezin-
gen die daarover gehouden zijn op de laatste 
Bondsdag en die nog steeds op de website 
van de Bond te vinden zijn.

Vers 1-3
Waarom is dit boek geschreven en wat moe-
ten we ermee doen? We lezen de antwoorden 
op die vragen in de verzen 1 en 3. Het is 
gegeven om één en ander te openbaren, te 
onthullen, te ontsluieren. God schuift als het 
ware het gordijn opzij om ongeziene dingen 
te tonen die nog nooit vertoond zijn. Dat 
ongeziene toont God eerst aan Zijn Zoon, 
Jezus Christus. Hij ziet als eerste de gehei-
men van de toekomst en zal die uit Naam 
van Zijn Vader onthullen voor Johannes 
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en die zal het op zijn beurt doorgeven aan 
de vervolgde Kerk van Klein-Azië (huidige 
Turkije). Er worden dingen getoond die met 
haast geschieden moeten – wat betekent dat? 
Hoe dichter we bij de wederkomst komen, 
hoe voller de dagen worden met zaken, die 
van God uit gezien, geschieden moeten. 
Overigens, al die dingen die móeten gebeu-
ren zijn niet fijn om mee te maken. Denk 
maar aan alle oordelen die over de aarde 
gaan. Wij zullen die niet ontlopen. Daarom 
hebben we dit laatste Bijbelboek heel hard 
nodig om de laatste dagen, die zwaar en naar 
zijn, door te komen. Jezus zegt van die laat-
ste dagen: Als de Mensenzoon komt, zal Hij 
dan ook het geloof vinden op de aarde (Luk. 
18 : 8)? Dat moet ons te denken geven. God 
geeft ons dit boek, opdat het ons tot gids is. 
We doen er goed aan om er letterlijk in te 
lezen. Dan worden we zalig genoemd, omdat 
we dan Gods gedachten leren kennen, om er 
uit leven en er bij te blijven. Alleen zo blijven 
we bewaard voor vrees en verwarring. Alleen 
zo ontvangen we licht en zicht op de wer-
kelijkheid. Alleen zo varen we veilig over de 
wereldzee naar de haven van ons verlangen.  

Vers 4a
Johannes, de afzender, schrijft deze brief zo 
rond het jaar 100 na Christus. Dat is de tijd 
dat Rome de lakens uitdeelt, een periode die 
ook wel de Pax Romana wordt genoemd. 
Er is vrede, maar het is wel een vrede die 
met harde hand wordt opgelegd. Iedereen 
moet voor de keizer van Rome buigen en 
wie dat niet doet, heeft eigenlijk geen le-
ven. Johannes is er zelf een voorbeeld van. 
Hij is verbannen naar het eiland Patmos en 
menig christen wordt verdrukt en vervolgd, 
of erger: gemarteld en gedood. Onder die 
omstandigheden brengt Johannes de groeten 

van God over aan de zeven gemeenten. Het 
zijn niet zomaar zeven gemeenten van toen 
en daar, maar zeven gemeenten die symbool 
staan voor álle gemeenten van álle tijden 
en van álle plaatsen. Zij worden gegroet 
met genade en vrede. Johannes bedoelt met 
het woord genade: ik wens u blijdschap en 
vrede toe. Met vrede bedoelt hij: ik wens u 
voorspoed en veiligheid, welvaart en welzijn 
toe. We merken dat de hemel niet aansluit 
bij de omstandigheden waar de gemeenten 
op aarde in verkeren. Er is voor de christe-
nen op aarde geen genade en vrede, maar de 
hemel groet hen uitgerekend met die twee 
zaken. Genade betekent ook: zich neigen, 
zich buigen. Vrede betekent ook: voltooide 
bevrijding. God buigt zich over hen heen, 
zoals een vader over z’n kind, en komt met 
voltooide bevrijding, die eraan komt. Vrede 
is het kenmerk van de Messias. Als Hij re-
geert, zal er vrede zijn tot in alle eeuwigheid. 
Dan zijn alle verhoudingen volmaakt. Dan 
is verdrukking en vervolging, leed en lijden 
verleden tijd. Dan zijn hemel en aarde weer 
verenigd.  

Vers 4b
Dat alles komt van Hem, Die is, en Die was, 
en Die komt. Johannes drukt zich bewust zo 
uit, omdat de Grieken precies dezelfde woor-
den gebruiken voor hun oppergod Zeus, die 
ooit van zichzelf zei: Zeus is, was, en zal zijn. 
Maar Johannes zegt het net iets anders. Hij 
zegt niet: Die is en Die was en Die zijn zal, 
maar Die is en Die was en Die komt! Johan-
nes kondigt op die manier de komst van de 
Heere aan. Johannes duidt hiermee het grote 
verschil aan tussen de God van Israël en de 
goden van de heidenen. De goden van de 
heidenen wonen op een godenberg, maar 
komen niet naar beneden, behalve als ze er 
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zin in hebben of als er iets ergs gebeurt, maar 
normaal gesproken blijven ze boven. Maar de 
God van Israël was, is en komt naar ons toe. 
Dat deed Hij in de kerstnacht en doet Hij in 
de toekomst opnieuw. 

Vers 4c
Vervolgens horen we van de zeven Geesten, 
Die voor Gods troon zijn. Johannes verwijst 
met deze woorden naar de tabernakel. Die 
bestond uit drie gedeelten: de voorhof, het 
heilige en het heilige der heiligen. In de laat-
ste ruimte stond de ark van het verbond, die 
symbool stond voor Gods troon, ten teken 
dat God te midden van Zijn volk verkeerde. 
Voor die troon, in het heilige, stond ook de 
gouden kandelaar met zijn zeven armen die 
gevuld waren met olie en altijd brandde. 
Die kandelaar met de zeven lampen verwees 
naar de persoon en het werk van de Heilige 
Geest. Johannes komt later terug op de zeven 
Geesten (4: 5 en 5: 6) om te laten horen dat 
de aardse tabernakel blauwdruk is van de 
hemelse. De zeven Geesten – beeld van de 
volheid van de Heilige Geest – zijn uitgezon-
den naar alle landen om de zeven gemeenten 
in leven te houden.

Vers 5 en 6
Tenslotte belijdt Johannes in zijn groet de 
naam van Jezus Christus. Hij is Zíjn broe-
ders en zusters alvast vooruitgegaan. Maar 
heeft ook beloofd om terug te komen. De 
apostel laat de groet overgaan in een lofprij-
zing op Christus en heeft het over Gods volk 
dat door Hem is gewassen van hun zonden 
en gemaakt is tot koningen en priesters om 
Hem te dienen. Johannes eindigt met de 
verheerlijking van de Vader, Die werkelijk 
alle gezag heeft over alles en iedereen (en niet 
de keizer van Rome).

Vers 7 en 8
Duidelijk is dat iedereen in de dag der dagen 
de Mensenzoon zal zien waar Daniël al over 
sprak (Dan. 7: 13). Dan zal ook de grote te-
genstelling zichtbaar zijn tussen het koninkrijk 
van priesters en alle geslachten die rouw over 
de Mensenzoon bedrijven, tussen allen die le-
ven van Gods genade en vrede en degenen die 
Hem hebben doorstoken. Dan zal volstrekt 
duidelijk zijn dat de God van Israël de Alfa en 
de Omega is, de Alef en de Tav, het begin en 
het einde. Dan komt er een einde aan al het 
kwaad en zal het helemaal goed zijn.

Gesprekvragen
1. Welke gedachten en gevoelens roept 

Openbaring bij u op?
2. Het boek Openbaring is niet los verkrijg-

baar. Je kunt het niet losmaken van de 
rest van de Bijbel. Als je Johannes wilt 
begrijpen, zul je eerst iets moeten verstaan 
van datgene waar hij doorheen gegaan is. 
Daarom moet je íets begrijpen van Gene-
sis, Exodus, Jesaja, Ezechiël, en de Psal-
men. Want als je Openbaring lossnijdt 
van de voorgaande 65 Bijbelboeken, dan 
krijg je een ontworteld boek en gaat het 
een eigen leven leiden en kun je er alle 
kanten mee op. Reageer!

3. Waarom is Openbaring geschreven en 
wat moeten we er mee doen?

4. Wat betekenen de woorden ‘genade en 
vrede’ voor u persoonlijk?

5. Wat is de betekenis van de zeven Geesten 
Gods en welke troost put u daaruit?

6. Lees Openbaring 1: 6 en zondag 12 van 
de Heidelbergse Catechismus. 

Waartoe zijn we geroepen? En hoe functio-
neert dat in uw leven?

7. Stelling: Lees éérst het laatste Bijbelboek 
en daarná de krant. Reageer!


