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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 1 – Inleiding 
d.d. 27-09-2014 
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1. Relativering van eigen interpretatie 
- Openbaring is één van de meest controversiële boeken in de Bijbel: 

 Het beschrijft het einde van huidige wereld; 
 De inhoud van het boek is moeilijk > Johannes zag alles, maar toch was het moeilijk voor hem te 

bevatten, wij zien het op schrift en kennen niet altijd de symboliek uit een andere tijd en cultuur; 
 Discussie over canoniciteit & het gebruikte Grieks is slecht en lijkt taalfouten te bevatten; 
 Discussie over de auteur van het boek; 
 Discussie over de tijd van schrijven; 
 Velen durfden het boek niet te verklaren (o.a. Calvijn), vaak geleid door Opb. 22:18-19 (Lezen). 

- Hoe gaan wij hiermee om? > Opb. 22:18-19 leert ons het boek niet veranderd mag worden door er 
tekstgedeelten aan toe te voegen of weg te halen. Het boek is goed en compleet. Bedenk er niets bij 
dat er niet staat. Dus: 
 In de uitleg geen gedeelten overslaan omdat deze niet in onze theorie passen > het gaat er niet om 

dat wij een standpunt of theologie verdedigen, maar dat wij de Bijbel laten spreken. 
 Laten staan wat wij niet kunnen verklaren. 
 Oppassen met niet te onderbouwen beweringen > bijv. de sprinkhanen uit Opb. 9 zijn helikopters > 

Lezen: Opb. 9:3+7-10 > Het gaat er om duidelijk te maken hoe afschrikwekkend deze plaag is. 
 De betekenis van de beeldspraak is ondergeschikt aan de boodschap > bijv. bij Babel gaat het er 

niet om welke stad dit nu werkelijk is, maar wat zij vertegenwoordigt. 
 Belangrijke regel bij Bijbeluitlegging: de meest voor de hand liggende uitleg volgen. 
 Beseffen dat Openbaring een impressie schetst en geen gedetailleerd beeld. 
 Openbaring is in verhulde tekenen beschreven omdat hiermee de voor ons mensen ongrijpbare 

hemelse werkelijkheid het meeste recht gedaan wordt. 
 Bij de kern van het boek blijven: Jezus Christus die Zich openbaart. 

- Immers: "Nu kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel…" (1 Kor. 13:12).  
- Desalniettemin > Lezen: Opb. 1:3. 
 
2. Plaats in de Bijbel 
- Titel: Openbaring van Jezus Christus (Opb. 1:1). 
- Genesis is het boek van het begin en Openbaring is het boek van het einde. De Bijbel handelt in 

hoofdzaak over de periode van Hof van Eden tot Hemels Jeruzalem, beiden 'paradisos' genoemd (Gen. 
2:8 (LXX) en Opb. 2:7, vgl. met Opb. 22:2). 

- Openbaring is het enige strikt profetische NT boek > Lezen: Opb. 1:3 en 22:10+18-19.  
Profetie > Voorzegging van wat in de toekomst gaat gebeuren (Opb. 4-22) met een boodschap voor het 
heden (Opb. 2-3).  

- Geworteld in het OT > van de 404 verzen zijn er 278 die OT-taal en toespelingen bevatten. Belangrijke 
connectie met Daniël (overigens historisch boek) > beiden spelen zich af in de tijd van de volken en 
refereren aan 7e jaarweek in Openbaring (Opb. 11:2-3 + 13:5). Wellicht kan Openbaring gezien worden 
als het vervolg op Daniël > Lezen: Dan. 12:8-9 (HSV 1413). 



 
2 

 

3. De schrijver 
- In de vroege kerk ging men uit van de apostel Johannes. 
- In de 3e eeuw werd hier door ene Dionysius over getwijfeld: 

 Er zijn verschillen in grammatica, taal en stijl; 
 De theologische opvattingen zijn anders; 
 De naam Johannes wordt niet vermeden. 

- Daartegenover staat: 
 Veel van de verschillen kunnen verklaard worden uit het Hebreeuwse en apocalyptische thema. 
 De typerende Griekse stijl van het Johannes-Evangelie en de typerende Hebreeuwse stijl van 

Openbaring lijken een opzettelijk contrast met elkaar te vormen. 
 Er zijn ook overeenkomsten, bijv. in het gebruik van de woorden 'woord', 'lam', en 'waarheid' en 

het gebruik van contrasten als 'licht/duisternis', 'liefde/haat', 'goed/kwaad'. 
 Gezien de controversiële boodschap koos Johannes er hier wel voor zijn naam te vermelden (net 

als Paulus bij sommige van zijn brieven). 
- Ons uitgangspunt is dat de apostel Johannes Openbaring heeft geschreven, net zoals alle andere NT-

boeken zijn geschreven door hen die Jezus Christus daadwerkelijk gezien hebben. 
- Opmerkelijk > Lezen: Joh. 21:20-25 (HSV 1705). Johannes heeft de wederkomst van Christus niet 

meegemaakt, maar wel gezien! Denk ook aan de verheelijking op de berg (o.a. Mat. 17). 
 
4. Tijd van schrijven 
- Doorgaans wordt gesteld dat Openbaring AD 96 is geschreven. Argumenten hiervoor zijn: 

 De vervolgingen onder keizer Domitianus (AD 81 – AD 96); 
 De visie dat Johannes Openbaring aan het einde van zijn leven heeft geschreven; 
 Binnen de vroege kerk was deze visie gemeengoed (Eusebius schrijft hierover). 

- Wij hebben de volgende aanwijzingen dat Openbaring eerder geschreven moet zijn, waarbij wij de 
inhoud van de Bijbel zelf laten prevaleren boven de visie van de kerkvaders: 
 Niet na AD 90 > Er zijn er die zich apostelen noemen (en daarvoor Jezus hebben moeten gekend in 

het vlees, vgl. Opb. 2:2 met 1 Kor. 9:1). 
 Voor AD 70 (Verwoesting tempel) > De aanwezigheid van de tempel wordt als vanzelfsprekend 

beschouwd (Opb. 11:1). 
 Voor AD 66 (Start Joods-Romeinse oorlog) > Het is nog gewild om Jood te zijn (Opb. 2:9, 3:9), vanaf 

de Joods-Romeinse oorlog niet meer. 
 Voor AD 60 (Handelingen 28, terzijdestelling Israël) 

 Israëls' hoop staat nog centraal (Opb. 1:6 (vgl. met 5:10 + Ex.19:6), 5:5, 7:4, 21:12, 22:16b). 

 De dag des HEREN wordt nog spoedig verwacht (Opb. 1:1+3, 2:5, 2:16, 3:3, 3:10-11, 3:20, 22:6, 
7, 10, 12, 20). 

 De toekomstverwachting in Openbaring sluit meer aan bij die van de algemene brieven en de 
vroege brieven van Paulus dan bij de late brieven van Paulus (Rom. 16:20, 1 Thes. 1:10, 4:15, 
5:23, Jak. 5:9). 

 Rond AD 60/61 werd Laodicea gedeeltelijk verwoest door een aardbeving. Het lijkt onmogelijk 
dat het daarna weer in zo'n korte tijd opgebouwd werd tot een rijke stad (Opb. 3:17-18). 

 Na AD 55 (Hand. 22:21 + 23:11) 

 Jeruzalem is niet meer het centrum van waaruit het evangelie verkondigd wordt (Hand. 23:11 > 
in relatie tot Patmos als locatie van schrijven en de 7 gemeenten in Klein Azië als doelgroep).  

 Israël niet meer als volk genoemd (alleen in Opb. 7:5 > 144.000 uit alle stammen van de 
Israëlieten en in Opb. 21:12 de namen van de twaalf stammen op de poorten van het hemels 
Jeruzalem). Daarnaast worden Joden (in geestelijk opzicht) alleen nog in negatieve zin genoemd 
(Opb. 2:9, 3:9). 

- Conclusie: Openbaring is hoogstwaarschijnlijk tussen AD 55 en AD 60 geschreven, in de periode tussen 
Hand. 23 en Hand. 28. De wederkomst van Christus wordt (nog) spoedig verwacht en vanuit deze 
optiek schrijft Johannes ook aan de zeven gemeenten. Dit zal ook ons uitgangspunt zijn. 
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5. Geadresseerden 
- Wie zijn de geadresseerden? 

 De vertegenwoordigers van de zeven gemeenten > Lezen: Opb. 2:1 (zie Luk. 7:24+9:52 en ook LXX). 
 Er wordt belang gehecht aan het 'Jood' zijn > Lezen: Opb. 2:9; 
 Er wordt gerefereerd aan de synagoge > Lezen: Opb. 2:9 + 3:9; 
 De zeven kandelaren doen denken aan de zevenarmige kandelaar uit de tempel; 
 Het boek heeft een sterk Hebreeuws karakter; 
 De tempel speelt een rol > Lezen: Opb. 11:1-2; 
 Er is een prominente rol voor het volk Israël > 144.000 uit de 12 stammen (Opb. 7), vrouw met de 

kroon met 12 sterren (Opb. 12:1); 
 Er wordt gerefereerd aan Israëls' geschiedenis (Opb. 2:14 > Bileam en Balak, Opb. 2:20 > Izebel); 
 Er wordt aangesloten bij de OT profeten; 
 Het hemels Jeruzalem als hoop voor de toekomst (Opb. 21) draagt Israëls karakter. 

- Conclusie: 
 Er wordt voornamelijk de hoop van Israël verkondigd aan een Joodse doelgroep. Wellicht horen 

hier gelovigen uit de volken bij, die zich aangesloten hebben bij de synagogen. 
 Toch is er troost voor de volken die later op aarde zullen leven > Lezen: Opb. 22:2. 
 Verder kunnen wij uit dit boek geestelijke lessen leren en zien hoe God in de toekomst handelt. 

 
6. Indeling van het boek 
- Er vallen verschillende structuren in het boek te herkennen (zie schema). De twee meest 

aansprekende: 
1. Op basis van Opb. 1:19 (Lezen) >  

 "Schrijf nu op wat u hebt gezien…" > Wat Johannes daarvoor zag in 1:9-1:18 (zie Opb. 1:20). 

 "…wat is…" > Wat de betekenis is van wat hij gezien heeft (zie Opb. 1:20), dit wordt in 1:20-3:22 
uiteengezet. 

 "…wat hierna zal geschieden…" > Wat Johannes zal gaan zien nadat hij de zeven gemeenten 
heeft geschreven, dus van 4:1-22:5. 'Hierna' wijst op de volgorde waarin Johannes de dingen 
geopenbaard krijgt.  

2. Wisseling van perspectief in 4:1-20:15 > hemel – aarde, uitlopend op de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde in Opb. 21:1 (Lezen). 

- Belangrijk: Structuren en schema's van Bijbelboeken zijn geen doel op zich, maar slechts hulpmiddelen 
om het boek beter te kunnen bevatten. 

 
7. Boodschap van het boek 
- Het boek gaat over de Openbaring van Jezus Christus: 

 Christus openbaart Zich aan Johannes; 
 Christus geeft Johannes een openbaring; 
 Christus' openbaring aan Israël & de wereld. 

- Openbaring is de onthulling van wat zal gebeuren bij de wederkomst van Christus. Openbaring gaat 
daar verder waar OT profetieën ophielden > De toekomst van Israël en de volken komt in het licht van 
Christus te staan. Dit is bijvoorbeeld te zien in namen van God uit het OT die in Openbaring op Christus 
worden toegepast: 
1. Hij Die is en Die was en Die komt > Lezen: Opb. 1:4b en Ex. 3:14 (HSV 81). 
2. De Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste > Lezen: Opb. 1:8 en Jes. 41:4 (HSV 1125). 
3. De Almachtige > Lezen: Opb. 1:8 en Gen. 17:1 (HSV 19). 
4. Here der heren > Lezen: Opb. 17:14 en Deut. 10:17 (HSV 273). 

- Hoofdzaak van het boek is dat Jezus Christus Zich openbaart en niet zo zeer wat zich allemaal in de 
toekomst tot in detail gaat afspelen (dat is van ondergeschikt belang). Wij vinden elkaar in de gedachte 
dat het lijden van deze wereld zal uitmonden in Christus' wederkomt in heerlijkheid. 

- Afsluiten met: Filip. 3:16 (Lezen) (HSV 1833). 


