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Het laatste Bijbelboek, 
de Openbaring van Johannes (2)

Openbaring 1: 9 – 20

Gevangen gezet, vers 9
ohannes is door de keizerlijke kliek 
gevangen gezet op het eiland Patmos, 

het huidige eiland Patino. Hij is daar niet 
om vakantie te houden, ook niet om Gods 
Woord te verkondigen, maar zit daar in 
ballingschap. Vanuit die omstandigheden 
schrijft hij dit boek aan de verdrukte en ver-
volgde gemeenten, die het geestelijk ook niet 
breed hadden, maar vaak Spaans benauwd. 
Hij schrijft wel in vers 9 ‘Ik, Johannes’, maar 
wil zichzelf daarmee niet op de voorgrond 
plaatsen. Hij attendeert ons alleen op de per-
soonswisseling die er is tussen de Heere en 
hem (zie 8 en 9). Hoewel hij een boodschap 
van Godswege moet brengen, en in die 
zin voor z’n medegelovigen een tegenover is,
weet hij zich toch nauw met hen verbonden 
en noemt zichzelf een broeder en deelgenoot. 
Openbaring is dus een boek voor broeders, 
want je kunt nooit bij de Vader thuiskomen 
zonder je broeder. Dat is een patroon dat 
we telkens in de Bijbel zien. Denk maar aan 
Jakob en Ezau, Jozef en Benjamin. En Jezus 
wilde ook niet alleen naar Huis, maar nam 
Zijn broeders (en zusters) mee. Je kunt alleen 
(over)leven sámen met je broeder. Johannes 
trekt met z’n broeders in drie dingen op: in 
de verdrukking, het Koninkrijk en de vol-
harding. De gemeente zal door vele verdruk-
kingen het Koninkrijk van God binnengaan 
(Hand. 14: 22). Daarom hebben ze de vol-
harding nodig die Jezus Christus had. 

Geestvervoering, vers 10
Johannes raakt in geestvervoering. Dat is een 
geestelijke ervaring die kan worden aange-
duid met een verrukking van de geest. Dat 
maakten ook Petrus en Paulus mee en nu Jo-
hannes. Het overkomt hem op de dag van de 
Heere. Daarmee wordt niet bedoeld de dag 
van het gericht, want die wordt de grote dag 
genoemd (6: 17, 16: 14), maar wel de eerste 
dag van de week, de dag waarop Jezus Chris-
tus is opgestaan vanuit de doden, de dag 
ook waarop de grote opstanding der doden 
begonnen is. Naast de sabbat, die Johannes 
als Jood in ere hield, omdat die door God 
nooit is afgeschaft, is de eerste dag van de 
week ook van grote betekenis geworden, die 
we wekelijks gedenken en vieren. Johannes 
hoort achter zich een grote stem als van een 
bazuin en keert zich om, zodat hij de stem 
kan zien. Dat staat er apart: de stem zien. 
Een stem kun je toch alleen horen, maar niet 
zien? Toch is het in de Bijbel al eerder zo 
gezegd. We lezen in Exodus 20: 22: ‘Toen zei 
de HEERE tegen Mozes: Zo moet u tegen de 
Israëlieten zeggen: U hebt zelf gezien (!) dat 
Ik met u vanuit de hemel gesproken heb. Als 
we het over de stem van de Heere hebben, 
dan is Zijn stem heel belangrijk. We moeten 
die stem horen en gehoorzamen. 

Boek en gemeenten, vers 11
Johannes hoort de stem van Jezus, waar Jo-
hannes opnieuw van zegt dat Hij is de Alfa 
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en de Omega, de Eerste en de Laatste (1: 
8, 11, 17). Wat hij te zien krijgt, moet hij 
schrijven in een boek(rol). Daarmee wordt 
onderstreept dat dit boek niet van aardse 
afkomst is, maar van hemelse herkomst. De 
inhoud komt uit het hoofd en hart van de 
Heere, die deze boodschap aan hem heeft 
bekendgemaakt. Johannes moet dit boek 
sturen aan de zeven gemeenten. Dat hoeft 
ons niet te verbazen, want het hele plan van 
de Heere draait om de gemeente. En als we 
het hebben over de gemeente, dan bedoelen 
we een verzameling van mensen die bijeen-
geroepen is en steeds weer bijeen wordt ge-
roepen om te horen, van elkaar te leren, met 
elkaar te overleggen, te bidden en de lofzang 
gaande te houden, een venster van verwach-
ting, gericht op God. God wil immers Zijn 
veelkleurige wijsheid bekend maken aan de 
machten in de hemelse gewesten door mid-
del van de gemeente. God heeft ons immers 
in Christus in de hemelse gewesten geplaatst 
met het doel om in de komende eeuwen de 
overweldigende rijkdom van Zijn genade te 
tonen naar Zijn goedertierenheid over ons in 
Christus Jezus (Ef. 2: 7). Het is te begrijpen 
dat de zeven gemeenten dit boek krijgen, 
zodat ze weten hoe ze Thuis moet komen. 
Daarom is het ook zo veelzeggend dat aan 
het eind van het boek wordt gezegd:  ‘Ik, 
Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie dit 
te betuigen voor de gemeenten’, (22: 16). 
Van het begin tot het einde richt de Heere 
Zich in dit boek tot de gemeenten. Het is 
goed dat we dit onder de aandacht brengen, 
omdat we dat vaak vergeten. Het is de be-
doeling dat we dit boek gezamenlijk lezen en 
samen de weg ontdekken die God met ons 
in de eindtijd gaat.

Zeven gouden kandelaren, vers 12
Als Johannes zich omkeert, ziet hij niet aller-
eerst een persoon, maar zeven gouden kan-
delaren. Het beeld van de kandelaren herin-
nert aan een visioen van Zacharia (Zach. 4: 
2vv) en aan de zevenarmige kandelaar die in 
het heilige van de tabernakel stond (Ex. 25: 
31vv). Opvallend is dat Johannes er niet één 
ziet, maar zéven. In het OT wordt Gods volk 
vertegenwoordigd door de ene zevenarmige 
kandelaar. In het NT valt de gemeente niet 
meer samen met een volk, maar elke plaatse-
lijke gemeente wordt vertegenwoordigd door 
een kandelaar die de volheid van de kerk we-
reldwijd representeert. Johannes ziet ook dat 
de Mensenzoon in het midden (!) wandelt 
van de zeven gouden kandelaren. Daarmee 
wordt duidelijk gemaakt dat de gemeenten 
er in deze wereld niet alleen voorstaan. Be-
moedigend!  

Mensenzoon, vers 13, 14 en 15
Johannes ziet iemand die lijkt op de Men-
senzoon die doet denken aan Daniël 7: 13a: 
‘Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er 
kwam met de wolken van de hemel Iemand 
als een Mensenzoon’. Hij ziet geen gewoon 
mens, maar de ware Mens, de Mens zoals 
God hem heeft bedoeld en bedacht, de Mens 
Die op een wonderlijke wijze is geboren, 
maar in deze wereld is vertrapt en vernedert, 
gekruisigd en gedood. Maar het is nu de 
Mens Die is opgestaan en opgevaren, Die 
straalt, verheerlijkt is, heerst, kracht heeft, 
en aan het einde van de tijd voor iedereen 
zichtbaar zal zijn. Hij ziet ook dat de Men-
senzoon Degene is die niet meer alleen leeft, 
maar leeft met al Zijn broeders en zusters. 
Ook ziet hij dat de Mensenzoon prachtige 
kleren draagt wat duidt op Zijn koninklijke 
waardigheid. Zijn hoofd en haar zijn stralend 
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wit wat laat zien dat de Mensenzoon behoort 
tot de hemel waar de Heere woont en troont. 
Het is beslist de moeite waard om de profetie 
van Daniël ernaast te leggen. Dan ontdekken 
we dat God via Johannes bevestigt wat we 
daar lezen ( 7: 9 – 12 en 10: 5 – 6). 

De zeven sterren, vers 16 en 20
De Mensenzoon heeft de zeven sterren 
stevig vast in Zijn rechterhand. Algemeen 
wordt gedacht dat daar de voorgangers van 
de gemeenten mee worden bedoeld. Zij zijn 
gezonden en geroepen om de boodschap van 
de Heere over te brengen en geestelijk leiding 
te geven aan de gemeenten. Het bemoedi-
gende is dat Christus hen stevig vasthoudt 
in Zijn rechterhand en dat niemand hen uit 
Zijn hand kan rukken. Met Hem valt niet te 
spotten (tweesnijdend zwaard en stralende 
verschijning). 

Rechterhand, vers 17 en 18
De verschijning van Jezus aan Johannes in 
heerlijkheid is zo overweldigend dat hij als 
dood aan Zijn voeten neervalt. Hij is niet 
dood, maar als dood. Johannes voelt Jezus’ 
rechterhand op z’n leven die symbool staat 
voor genade, gemeenschap en kracht. Het 
zijn drie dingen die elk mens nodig heeft om 
het leven aan te kunnen en verder te kun-
nen. Mooi is wat we horen uit de mond van 
de Mensenzoon: Vrees niet (wees niet bang). 
Maar ook het vervolg is buitengewoon be-
moedigend: Ik ben en Ik heb. Op cruciale 
ogenblikken laat de Levende weten dat Hij 
het is Die gevangenen gedenkt en geneest. 
God is gespecialiseerd in uittochten. Denk 
aan de bevrijding van Gods volk uit Egypte 
(angstland) en Babel (ontbinding). Wat dat 
betreft is Openbaring het boek van de grote 
bevrijding uit de macht van de dood en de 

duivel naar de voleinding van de wereld. Hij 
kan het, want Hij is Zelf door dood en doem 
heengegaan en heeft de sleutels van de hel en 
van de dood. En wie de sleutels heeft, heeft 
de macht!

Gespreksvragen
1.  In hoeverre beseffen we nog dat we broe-

ders van elkaar zijn en samen onderweg 
zijn? Waar komt dat in tot uiting? Hoe 
kan dat worden versterkt, ook tussen de 
verschillende kerkgenootschappen?

2.  Over de sabbat en de zondag is in de loop 
der tijden veel te doen geweest. Lukt het 
u om deze dagen niet tegenover elkaar uit 
te spelen, maar in elkaars verlengde te zien 
en beide dagen te zien als geschenken van 
de Heere? Praat er met elkaar over door.

3.  In hoeverre zijn we uit het oog verloren 
dat het laatste Bijbelboek aan de gemeente 
is gegeven? Hoe kunnen we stimuleren 
wat het betekent om gemeente van Chris-
tus te zijn?

4.  Wat raakt u in de beschrijving van de 
Mensenzoon en waarom?

5.  Johannes heeft het in vers 17 over de 
rechterhand. Waar staat die rechterhand 
symbool voor en welke troost put u daar 
uit voor de gemeente vandaag?

6.  Heel wat (kerk)mensen zijn in deze tijd 
bang vanwege vele onzekerheden en vele 
problemen. 

 Bent u ook bang? 
 Wat hebt u nodig om dat te bedwingen? 

Betrek in uw antwoord 
 Openbaring 1: 17 – 18 en 
 1 Petrus 3: 14 – 16.


