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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 2 –  
Inleiding van het Bijbelboek & Wat u gezien hebt 
d.d. 25-10-2014 
 
 

1. Samenvatting vorige keer 
- Titel van het boek: Openbaring van Jezus Christus. 
- De apostel Johannes is de schrijver van het boek, vermoedelijk AD 55-60 geschreven (Hand. 23-28). 
- Het boek Openbaring is profetie en geworteld in het OT > 278 van 404 verzen OT-beïnvloed. 
- Het boek is geschreven aan zeven werkelijk in die tijd bestaande Joodse gemeenten. 
- Openbaring is een moeilijk boek, dus interpreteer niet te lichtzinnig. 
- Houd altijd de kern van Openbaring voor ogen: Het is Jezus Christus Die Zich openbaart. 

 

2. Aanvulling op de inleiding 
- Openbaring is vermoedelijk deels 'real-time' geschreven > zie zgn. 'Schrijf'-passages (13x) > Lezen: 

Opb. 1:11, 1:19, 2:1, 10:4. Het betreft hier dictaten > Lezen: Opb. 14:13. 
- De zeven brieven zijn gedicteerd, verder moet Johannes vooral zien > zie zgn. 'Ik zag'-passages 

(46x), vooral in 4:1-22:5 > Lezen: Opb. 4:1. 
- Openbaring is later als geheel gevormd > Lezen: Opb. 1:2+9 en zie ook 4:1 (Lezen). 
- Conclusie: Vermoedelijk heeft Johannes tijdens de openbaring alle 'Schrijf'-passages direct 

opgeschreven en later met de andere ervaringen verwerkt tot één boekwerk. 
- Zie verder voor 'Schrijf' en 'Ik zag' passages de nieuwste versie 'Structuur Openbaring'. 

 

3. Openbaring 1:1-8 > Inleiding van het Bijbelboek 
 
Lezen: Opb. 1:1-8 > vers 1-3 openingsverzen, vers 4-8 inleiding. 

 
Vers 1 

- Het is Johannes door God gegeven om Jezus Christus te zien en door een engel rondgeleid te 
worden in de dingen die spoedig komen gaan en om dit weer aan Gods dienstknechten door te 
geven > Lezen: Opb. 22:6-7 (dit spreekt Christus) + 8-9 (hier is het de engel die rondleidt). 

- 'dienstknechten' > 'doulos' > Zie vers 3-4a (Lezen), vgl. met Opb. 22:3-5 (Lezen). 
- 'wat (spoedig) moet geschieden' > Zie LXX Dan. 2:28,29,45, het beeld van Nebukadnezar. 
- 'spoedig' > Soms ook vertaald door 'met spoed' > Lezen: Opb. 10:6 + Rom. 9:28: "Want Hij voltooit 

een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Here immers zal metterdaad de zaak snel 
afhandelen op aarde." 

 
Vers 2 

- 'Getuigenis' is een echt 'Johannes-woord' (net als 'Woord') > Zie Joh. 21:24: "Dit is de discipel die 
van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft; en wij weten dat zijn getuigenis waar is.". 

- 'Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus' > Gelet op 'alles wat hij gezien heeft', duidt dit 
hier op de Openbaring die Johannes kreeg. 

- 'Woord van God' > OT: Profetie > "Toen kwam het woord van de HERE…" (Jer. 1:2, Hos. 1:1, Joël 
1:1), NT: Gods boodschap voor de mensen (vnl. het Evangelie, zie Hand. 8:14+16:32, Kol. 1:25).  

- 'Getuigenis van Jezus Christus' > Alleen in Openbaring! Duidt hier op wat Jezus Christus spreekt. Het 
is onderdeel van het Woord Gods. In de smalste zin Opb. 2-3, in de breedste zin Heb. 1:1 (Lezen) 
(HSV 1864).   
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Vers 3 
- 'leest' betreft de voorlezer in de gemeente, 'horen' betreft de toehoorders in de gemeente.  
- 'Zalig' staat in Openbaring tegenover 'wee': "Wee, wee de grote stad Babylon…" (Opb. 18:10). 
- 'Zalig' & 'in acht nemen' > Lezen: Opb. 22:14, boodschap voor ons: horen naar Gods woord brengt 

ons geestelijk in de hemel en laat ons nu al geestelijk van de boom des levens eten > innerlijk van 
dag tot dag vernieuwd (2 Kor. 4:16). 

- 'profetie' > Voorzegging van wat in de toekomst gaat gebeuren (Opb. 4-22) met een boodschap 
voor het heden (Opb. 2-3) (zie Opb. 11:6, 19:10, 22:7, 22:10, 22:18, 22:19). 

- 'de tijd is nabij' > het moment waarop deze profetie in vervulling zal gaan > Lezen: Opb. 22:10 > dit 
wijst er op dat Christus' komst op dat moment zeer aanstaande was (vgl. Dan. 12:4). 

 
Vers 4 

- Openbaring is een brief aan zeven gemeenten. 
- Vers 4 en 8 gaan over God, vers 5-7 over Jezus Christus. Bij vorige Bijbelstudie onder punt 7 vers 4 

en 8 verkeerd toegepast op Christus. 
- 'zeven gemeenten in Asia' > Niet meer in Israël, maar te midden van de volken (huidige Turkije). 

Efeze was Johannes' werkgebied.  
- 'Hem Die is en Die was en Die komt' > OT beschrijving van God > Het is dezelfde God als uit het OT. 
- 'zeven geesten voor Zijn troon' > Zij zijn Gods getuigen > Lezen: Opb. 4:5 + Opb. 5:6. 

 
Vers 5-6 

- 'Jezus Christus Die de getrouwe Getuige is' > Zie: Jes. 55:1-6, vgl. met Joh. 7:38+6:32-35.  
- 'Jezus Christus Die de getrouwe Getuige is' > 1e komst > Gelovige: Getuigen van Christus.   
- 'Eerstgeborene uit de doden' > Opstanding > Gelovige: Opstanding  
- 'de Vorst van de koningen der aarde' > 2e komst > Gelovige: Regeren met Hem. 
- 'Liefgehad' & 'gewassen' > Wellicht beter is 'lief heeft' en 'verlost' (NBG), echter geen halszaak > 

Lezen: Opb. 7:13-17. Christus' verlossende werk ligt ten grondslag aan Openbaring. 
- 'tot koningen en priesters' > Zie Ex. 19:6 (wetgeving Sinaï): "U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van 

priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet geven." 
- 'Hem zij de heerlijkheid etc.' > Dit brengt genade en vrede voor de gelovigen (zie vers 4). 

 
Vers 7 

- 'Hij komt met de wolken' > Lezen: Dan. 7:13-14 (HSV 1402), Hand. 1:10-11 (HSV 1706), 1 Thes. 4:17 
(HSV 1843). Zie ook: Mat. 24:30+26:64, Mar. 13:26+14:62. 

- 'elk oog zal Hem zien etc.' > Lezen: Zach. 12:10 (HSV 1515) + Mat. 24:29-31 (HSV 1568) > Dit 
gebeuren zal in Israël op de Olijfberg bij Jeruzalem plaats vinden (Zach. 14:4). 

- 'ook zij die Hem doorstoken hebben' > Bewijs voor een vroege datering en vervulling. 
- 'en alle stammen van de aarde' > Beter is: 'en alle stammen van het land' > Zie Zach. 12 + het feit 

dat 'stammen' altijd duidt op de stammen van Israël. 
- 'Ja, amen' > Grieks en Hebreeuws tezamen als besluit. 

 
Vers 8 

- 'Ik ben de Alfa en de Omega' > Hebraïsme > vgl. met Jes. 41:4b: "Ik, de HERE, Die de Eerste ben, en 
bij de laatsten ben Ik Dezelfde.". 

- Het gaat hier over God > 'Almachtige' (pantokrator) wordt alleen voor God gebruikt > vgl. met Opb. 
4:8 (Lezen). Het is een vertaling van 'de HERE de God der heerscharen' uit het OT (o.a. Hos. 12:6).  

- Uit dit vers valt te leren dat het er uiteindelijk om gaat dat God naar de mensen komt, eerst in 
Christus, maar later ook Zelf > Lezen: Opb. 21:3 > God komt bij ons wonen. 
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4. Openbaring 1:9-18 > Wat u gezien hebt 
 
Lezen: Opb. 1:9-18 
 
Overeenkomst met Dan. 10-12 wat een boodschap voor zowel de dan nabije en de verre toekomst heeft. 
 
Vers 9 

- De Openbaring (onthulling) begint (vgl.: de DVD-hoes is gelezen, nu start de film (Opb. 22:6-21 kan 
hierbij als een soort epiloog in de film beschouwd worden). 

- 'Ik, Johannes' > Onderscheidend van God in vers 8. 
- 'die ook uw broeder ben en deelgenoot' > Ondanks dat hij direct namens God spreekt, is hij ook 

nauw verbonden met zijn medegelovigen. 
- Beter is: 'in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus' > Stijlvorm waarbij drie 

woorden worden gebruikt, maar één begrip wordt bedoeld, hier namelijk 'verdrukking' > vgl. Hand. 
14:22 (Lezen) (HSV 1731), maar wellicht ook Heb. 10:13 (Lezen) (HSV 1873). 'In Jezus' > Als in Zijn 
aardse voetsporen tredend. 

- 'was' > beter is: 'werd gevonden' > er wordt geen oorzaak gemeld, later wel een reden. 
- 'Patmos' > Tegenwoordig 'Patino', ruig eiland van 40 km2, 90 km ten ZW van Efeze. Er is nu nog het 

Johannes-klooster. Het moet in de tijd van Johannes een geïsoleerd eiland zijn geweest.  
- Waarom Patmos? > Israël buiten beeld, Gods oordeel over de wereld, lag in de zee die een 

belangrijke rol speelt in het boek, verder: Jeruzalem ten zuiden, Rome ten westen, Babel ten 
oosten, Gog en Magog ten noorden. 

- 'omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus' > 'omwille' geeft hier de 
reden aan van Johannes' verblijf op Patmos. Vgl. vers 1-3: Johannes was op Patmos om de 
Openbaring van Jezus Christus te ontvangen. Was hij er dan niet als gevangene? Het zou kunnen 
van wel (zie begrip 'verdrukking'), maar het is hier niet direct terug te vinden. 

 
Vers 10 

- Beter is: 'Ik werd gevonden in de geest in des Heren dag' > I.t.t. vers 9 wordt Johannes niet fysiek, 
maar als uitwerking van Gods Geest meegenomen naar 'des Heren dag' (vgl. met Ezech. 8:3,11:24, 
40:2). Zie verder t.a.v. het in de geest geraken door Johannes: Opb. 4:2, 17:3, 21:10 (Lezen). 

- Raakte Johannes op een zondagochtend in geestvervoering? Het zou best kunnen, maar dat wordt 
hier waarschijnlijk niet bedoeld: 
 Moet Johannes in geestvervoering raken om op de zondag te geraken? 
 'Des Heren dag' of 'de dag des Heren' duidt nergens in de Bijbel op de zondag. 
 De zondag als 'dag des Heren' duidde in die tijd bij de Romeinen op de dag die men aan de zon 

wijdde ('Dies Dominica'). Waarschijnlijk werd dit later gekerstend tot dag voor God. 
 'De dag des Heren' duidt in de Bijbel op de periode dat God Zijn oordeel en verlossing zal 

openbaren. 'Des Heren dag' legt daarbij het accent op het momentum hiervan > Johannes 
wordt meegenomen naar 'de dag' dat de Here Zijn oordeel en verlossing zal openbaren. 

- Conclusie: Johannes wordt door kracht van geest meegenomen naar de periode van Gods oordeel 
en verlossing. Vanuit die dag heeft Jezus Christus een boodschap voor de zeven gemeenten. 

- Johannes hoort Christus' stem klinken met de kracht als van een bazuin. De bazuin komt in meer 
letterlijke zin terug in de zeven bazuinen die oordeel aankondigen (Opb. 8) > vgl. met Sef. 1:14-18 
(HSV 1491) en Opb. 6:17 en vgl. dan met Opb. 1:17 (Lezen).  

 
Vers 11 

- 'Ik ben (…) Laatste, en' > Ontbreekt in de voornaamste manuscripten. 
- 'Wat u ziet schrijf dat op een boekrol' > Waarschijnlijk is deze ene rol dan een rondzendbrief 

geweest, de plaatsen staan in geografisch volgorde met de klok mee. 
- Concrete boodschap voor de gemeenten van toen, geestelijke lessen voor ons en een concrete 

boodschap in de toekomst. Zie Jes. 30:8: "Nu dan, kom, schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel 
en teken het op in een boek, zodat het blijft staan tot de laatste dag, voor altijd en eeuwig."  



 
4 

 

Vers 12 
- De zeven gouden kandelaren staan voor de zeven gemeenten en hebben relatie met de 

zevenarmige kandelaar uit het Heilige van de tempel. Hier zijn echter de armen niet verenigd, maar 
losse kandelaren (zie ook Zach. 4).  

- Johannes begint met horen (vers 10) wat gevolgd wordt met zien. Dit is ook de opzet van 
Openbaring: 1-3 > horen, 4-22 > zien. Dit is ook de realiteit van onze band met Christus: "…want wij 
wandelen door geloof, niet door aanschouwen…" (2 Kor. 5:7), waarbij het geloof uit het horen is. 

- Johannes hoort Christus, ziet daarna de zeven kandelaren en pas vervolgens Christus > Na het tot 
geloof komen wordt Christus eerst gekend in de gemeenschap van gelovigen, voordat men Hem 
van aangezicht tot aangezicht mag leren kennen. 

 
Vers 13-16 

- 'Iemand als een Zoon des Mensen, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord 
met een gouden gordel' > Christus is hier met een priestergewaad en koninklijke gordel en  
menselijke afstamming van David Israëls Priesterkoning. Het ziet op Zijn aardse heerschappij > vgl. 
met Opb. 5:5 + 14:14 (Lezen). Zie ook Dan. 7:13-14. 

- Jezus Christus heeft twee kledingstukken die het bewijs van Zijn priesterschap en koningschap 
vormen (zie ook Heb. 7 over het koninklijk priesterschap van Christus). Er worden vervolgens zeven 
eigenschappen van Hem genoemd: 
1. Zijn hoofd en haren waren wit > Teken van reinheid, heiligheid en wijsheid 
2. Zijn ogen waren als een vuurvlam > Hij doorziet alles 
3. Zijn voeten waren als blinkend koper > Hij vertreedt het kwaad 
4. Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren > Hij is de bron van het Woord van God 
5. Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand > Hij stuurt Zijn dienstknechten aan en beschermt 

hen. Deze dienstknechten schijnen als sterren in een duistere wereld. 
6. Uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard > Hij doorziet en oordeelt de mens. 
7. Zijn gezicht (verschijning) was als de zon die schijn in haar kracht > Hij is het licht van de wereld 

en de zon van de gerechtigheid > Lezen: Mal. 4:1-3 (HSV 1524). 
 
Vers 17-18 

- 'Viel ik als dood aan Zijn voeten' > Het was overweldigend voor Johannes om Christus te zien, net 
zoals het dit ook bijv. voor Daniël (Dan. 8:17-18) en Ezechiël (Ezech. 1:28) was. 

- 'en Hij legde Zijn rechterhand op mij' > Waar Hij ook de zeven sterren in vasthoudt (vers 16) > 
Betekenis: 'Wees niet bevreesd' > Je bent in Mijn hand en Ik bescherm je, zelfs tegen de dood > 
Lezen: Ps. 18:36-37 (HSV 799) + Ps. 73:23-28 (HSV 866) > Als Zijn rechterhand de onze pakt, dan 
trekt Hij ons met Zich mee. 

- 'Ik ben' > Zie wij ook in Johannes Evangelie. Vijfmaal in Openbaring: 
 God > Lezen: 1:8, 21:6. 
 Jezus Christus > Lezen: 1:17, 2:23 (nieren: zetel van het gevoelsleven), 22:16. 

- 'de Eerste en de Laatste' >  Lezen: Jes. 44:6-8 (HSV 1132) > Gaat in Jesaja over God, zie voor vers 7 
NBG vertaling: "En wie is als Ik (hij roepe het uit en verkondige het en legge het Mij voor) daar Ik 
toch het overoude volk in het aanzijn riep; en hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij 
verkondigen." > Zoals Israël in Jesaja een van God gegeven profetische taak heeft, zo hebben de 
zeven gemeenten dit in Openbaring van Jezus Christus. 

- 'de Levende' > Lezen: Joz. 3:9-13 (HSV 315) > Jordaan is beeld van de dood, Christus heeft macht 
over de dood (geïllustreerd door de sleutels) en kan redden uit de dood. 

- 'Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwen' > Christus overwon de dood en leeft 
voort tot in alle komende eeuwen. Tot wanneer dan? > 1 Kor. 15:28 > "En wanneer alle dingen aan 
Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan 
Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.". Omdat Hij Zijn rechterhand op ons 
gelegd heeft, zullen wij daar naar toe met Hem meegaan. 


