Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 15 –
Openbaring 10-11
d.d. 28 januari 2017

1. Samenvatting vorige keer (9:1-10:4)
-

-

Engelen bij de Eufraat losgelaten (9:13-21)
 De 6e Bazuin wordt geblazen (2e Wee). Het is op de aarde en treft de ongelovigen. De
gebeurtenissen kunnen gezien worden als intermezzo op de 7e Bazuin;
 Gebedsverhoring van het gebed uit 6:10 + 8:4 (Lezen);
 De 4 engelen lijken kwade engelen (wellicht engelvorsten, zie Daniël) te zijn;
 Er wordt een ontelbaar aantal troepen aan demonische ruiters los gelaten;
 Een derde deel van de mensen wordt gedood d.m.v. vuur, rook en zwavel;
 Het doel is dat de mensen geen demonen meer aanbidden. Dit gebeurt niet > Lezen: 9:20-21.
De engel met het boekje (10:1-4)
 Lezen: 10:1-4;
 Nog steeds na het blazen van de 6e Bazuin. Er wordt ingezoomd op het Midden-Oosten;
 Er verschijnt een niet bij naam genoemde engel die uiterlijk sterke verwantschap heeft met
Christus, overeenkomstig Dan. 10 en Opb. 1;
 De engel heeft een boekje in de linkerhand (vgl. 10:5: 'rechterhand') met oordeelsprofetie en
oefent gezag uit over de hele aardbol door zijn rechtervoet op de aarde en linkervoet op de
(Middellandse) zee te plaatsen;
 De engel brult en daarna klinken de stemmen van de 7 Donderslagen waarvan Johannes de
boodschap niet op mag schrijven;
 De 7 Donderslagen waren een bekend gegeven en refereren wellicht naar Psalm 29
(Donderpsalm), wat gaat over oordeel, verlossing en Gods Koningschap;
 Het niet bekend worden van de 7 Donderslagen bepaalt ons erbij dat God de gelovige niet alles
openbaart, wat overeenkomstig Deut. 29:29 is: "De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze
God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de
woorden van deze wet te doen." en ook overeenkomstig 1 Kor. 13:12a: "Nu immers kijken wij
door middel van een spiegel in een raadsel…".

2. De engel met het boekje (10:4-11)
-

Lezen: 10:5-11
Vers 5-6
 De engel die gezag uitoefent over zee en aarde heft zijn rechterhand (beter vertaald, zie NBG)
naar de hemel en spreekt vervolgens namens God een eed uit (waarbij men te doen
gebruikelijk de rechterhand opheft). God wordt zodoende als getuige aangeroepen. Vgl. Dan.
12:5-7 (Lezen, HSV 1413), zie ook Ex. 6:7 (HSV 84) en Ex. 17:11-12 (HSV 103);
 Soms worden hemel en aarde als getuige aangeroepen (Deut. 4:26 en 30:19), echter daar deze
onderdeel van het oordeel zijn, gebeurt dat hier niet;
 Er wordt hier gezworen bij God Die altijd leeft en Schepper is van hemel en aarde, dus daar
zeggenschap over heeft, vgl. met 4:11 (Lezen);
 Het noemen van hemel en aarde in de eed, lijkt erop te duiden dat het oordeel over de gehele
aarde wordt uitgesproken;
 Het lijkt een vervulling van Deut. 32:39-43 (Lezen, HSV 308). Vgl. Deut. 32:39 met Jes. 45:7
(Lezen, HSV 1135), zie ook Jes. 45:5,6,8 (Lezen) en vgl. ook met Jes. 42:14-17 (Lezen). Zie ook
Klg. 3:38 (HSV 1301) en vgl. met Klg. 3:39-45+55-57 (Lezen). Het gaat hier over zegen en vloek >
Lezen: Deut. 28:1-2+15 (HSV 297);
 "dat er geen tijd meer zal zijn" > chronos duidt op verlopende tijd, vgl. met 2:21 (Lezen). Het
lijkt een antwoord op 6:10 (Lezen) met als druppel die de emmer doet overlopen in 9:20-21
(Lezen). De tijd om tot inkeer te komen is dus bijna op. Overigens wordt voor "een tijd, tijden
en een halve tijd" (21:14) het begrip kairos gebruikt.
1

-

-

-

Vers 7
 Het verlopen van de tijd resulteert in 11:15-19 > Lezen: 11:15+18;
 Deze dingen zullen gedurende 'dagen' gebeuren, dus gedurende een bepaalde periode;
 "zal de verborgenheid van God voleindigd zijn" > Dit duidt ook op hetgeen in 11:15-19
geschreven staat: het is de openbaring van Jezus Christus, God zal komen om in te grijpen. Het
is iets wat de wereld nog niet weet, maar wij als gelovigen wel mogen weten. Het staat in het
Grieks als Hebraïsme, wat indirect wijst op vervulling van OT-profetie;
 Het is vervulling van hetgeen God aan Zijn dienstknechten (doulos), de profeten (OT) heeft
verkondigd (euaggelizo = blijde boodschap). Omdat dit een blijde boodschap is, ziet dit
profetische woord vooral op de verlossing van de gelovigen.
Vers 8-10
 Dit is dezelfde stem als in vers 4 (Lezen);
 Johannes krijgt opdracht om een concrete handeling te verrichten. Dit maakt dit tot een
bijzonder visioen. Vgl. met 2 Kor. 12:2-4 (Lezen, HSV 1811). Gods handelen overstijgt het
menselijk besef, net zoals Zijn heilswerk slechts in geloof kan worden aanvaard;
 Dit boekje dient onderscheiden te worden van de boekrol uit 5:1, welke Christus toebehoort;
 Johannes vraagt en krijgt vervolgens het boekje met de opdracht dat hij deze op moet eten (in
het Hebreeuws staat dit eten voor ontvangen van kennis). Hij moet één worden met de inhoud
van het boekje. Vgl. met Jer. 15:16 (HSV 1214) en Ezech. 2:7-3:4+3:14 (Lezen, HSV 1311) (zie
verder Ps. 19:11, Ps. 119:103, Joh. 6:49-58);
 Voor Gods dienstknechten is Gods boodschap goed om te ontvangen, maar zwaar om te
verkondigen. Voor gelovigen is Gods woord goed om te lezen, maar niet altijd prettig wat
betreft de gevolgen voor vlees en wereld, vgl. 11:18 (Lezen);
 Voor wat betreft de inhoud van het boekje: zie vers 11.
Vers 11
 "En men zei tegen mij" > Mogelijk zowel de engel met het boekje als de stem uit de hemel;
 "U moet" > beter is: "U bent genoodzaakt". God waarschuwt Johannes wat er gaat gebeuren,
vgl. Amos 3:6-8 (Lezen, HSV 1448);
 Johannes moest het boekje eten ter voorbereiding van een nieuwe taak: profeteren over vele
volken, naties, talen en koningen (net als Jeremia). Deze profetie wordt gevormd door de
navolgende hoofdstukken van Openbaring. Het is zgn. Schriftprofetie; profetieën die werden
opgeschreven zonder openbaar uitgesproken te zijn, te vergelijken met Jes. 13-23 en Jer. 46-51;
 Zie verder Jer. 25:15-17+30-32 (Lezen, HSV 1232). Dat is duidelijk bitter voor de buik. Toch is
het einde goed > Lezen: 21:24.

3. Het meten van de tempel (11:1-2)
-

Lezen: 11:1-2
Inleidend
 Het profeteren over vele volken, naties, talen en koningen begint met dit gedeelte;
 Er wordt vanaf nu heilshistorisch ingezoomd op Israël (Jeruzalem is de 'navel van de aarde',
Ezech. 38:12) en de omliggende volken. In dit gedeelte wordt ingezoomd op de tempel;
 Het gaat hier over de tempel uit de tijd van Johannes die als beeld gebruikt wordt. Bedenk dat
men de wederkomst nog verwachtte. Zie ook 2 Thes. 2:1-4 (Lezen, HSV 1845). Paulus heeft het
over de tempel uit zijn tijd. Maar daar dit gedeelte uiteindelijk niet vervuld is, zal er in de
toekomst nog een tempel moeten gaan komen;
 Welke tempels zijn er:
1. Tempel van Salomo;
2. Tempel van na de ballingschap, gerestaureerd door Herodes de Grote;
3. Komende tempel in de eindtijd;
4. Tempel na de wederkomst > Lezen: Ezech.43:5-7 (HSV 1378).
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Verder nog van belang m.b.t. het opmeten van zaken:
o In Zach. 2 gaat het over Jeruzalem na de wederkomst > Lezen: Zach. 2:1-5 (HSV 1503);
o In Opb. 21 gaat het over het hemels Jeruzalem (zonder tempel) na het 1.000 jarig rijk en
het grote witte troon gericht > Lezen: 21:1-2+15-17.
Vers 1
 Er staat in het Grieks nergens dat de engel er bij kwam staan, maar slechts: "zeggende". Gelet
op het vervolg is het God Die hier spreekt;
 "die op een staf leek" > Dit duidt op heerschappij voeren, vgl. 2:27, 12:5, 19:15 (Lezen). Het
gaat hier over de heerschappij van de volken;
 "meet" > Het meten zegt iets over de toekomst/het lot van hetgeen gemeten is. Vgl. Jes. 28:17a
en Jes. 34:11b (Lezen, HSV 1100). De gevolgen hiervan zijn:
o De tempel uit Ezech. 40 zal heilig zijn en niet meer verontreinigd worden;
o Het Jeruzalem uit Zach. 2 wat er na de wederkomst zal zijn, zal in vrede leven;
o God zal de volken uit Opb. 11 oordelen, maar het heilige uit Israël behouden;
o Het hemels Jeruzalem uit Opb. 21 getuigt van Gods heiligheid en aanwezigheid wat zich uit
zal strekken over de hele toekomstige wereld.
 Johannes moet drie zaken meten:
1. de tempel;
2. het altaar;
3. hen die daarin aanbidden.
 "tempel van God" > naos, betreft alleen het heilige en heilige der heiligen. Het behoort God
toe. Het heeft hier betrekking op de toenmalige tempel van Herodes;
 "altaar" > Het gedeelte waar het brandofferaltaar staat, de voorhof van de priesters;
 "en hen die daarin aanbidden" > Alleen Israëlieten;
Vers 2
 "buitenste voorhof" > Die van de heidenen. Zij mochten de voorhof van de Joden (afgescheiden
door een tussenmuur) niet betreden. Zij riskeerden dan de doodstraf;
 "heidenen" > De goddeloze volken buiten Israël die Israël in de eindtijd zullen verdrukken. Te
onderscheiden van de individuele gelovigen uit die zelfde volken, het gaat om de volken;
 "de heilige stad" > Jeruzalem inclusief de tempel die symbool staat voor de hele stad;
 "vertrappen" > De volken zullen Jeruzalem ontwijden en plunderen > vgl. Luk. 21:20-24 (HSV
1657), Dan. 9:26-27 (HSV 1408) en 13:5-8 (Lezen);
 "twee en veertig maanden lang" > Een halve jaarweek, 3½ jaar, 1.260 dagen. Gelet op wat in
Lukas en Daniël staat is dit het tweede deel van de 70e jaarweek.
Wat willen deze verzen duidelijk maken?
 In de context van Opb. 11 > Er wordt gemeten wie God wel en niet toebehoren. Het gelovige
deel van Zijn volk wel, de goddeloze volken niet > Lezen: 11:11-13;
 In de context van het vervolg van Openbaring > God heeft geen heil voor de God en Israël
vijandige volken > Lezen: 13:8-10, 14:9-11+19-20, 19:19-21. God heeft wel heil voor (het
gelovige) Israël > Lezen: 12:14, 14:1+12, 15:2, 20:4.
Hoe zit het met individuele gelovigen uit de volken?
 In Openbaring staat met name Israël centraal. Zie echter 14:6-7 (Lezen) en zie ook Jes. 56:3-8
(Lezen, HSV 1156), daarbij gaat het bij het eerste over het kennen van God als Schepper en het
tweede van God als de God van Israël (JHWH). De gedeelten 7:9-17 en 15:1-8 laten ruimte voor
aanwezigheid van gelovigen uit de volken > Lezen: 7:9+15:2;
 Verder:
o Johannes schreef een Evangelie gericht op de wereld (58 verzen), met als bekendste vers
Joh. 3:16: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.";
o Vgl. ook Joh. 10:16 met Joh. 10:26, Joh. 11:52, Joh. 17:20-21 (Lezen);
o Zie Paulus in Rom. 15:8-13 Lezen, HSV 1776).
 Voor ons geldt > Lezen: Efe. 2:13-16 (HSV 1824).
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