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Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 32 – Openbaring 22 
d.d. 30-11-2019 

 
Opzet 
1) Samenvatting vorige keer 
2) Besluit van Openbaring (22:6-21) 
3) Samenvattende conclusie van Openbaring 

 
1. Samenvatting vorige keer 

➢ Het hemels Jeruzalem: 

• Beeld van de nieuwe schepping; 

• Hemel en aarde zijn één > Lezen: 21:1; 

• God en het Lam wonen bij de mensen, God is alles en in allen > Lezen: 21:3+22:3-4; 

• Er zal geen (mogelijkheid tot) kwaad meer zijn > Lezen: 21:27; 

• Maten en materialen duiden op volmaaktheid > Lezen: 21:16; 

• Overstijgt in kwaliteit de Hof van Eden > Lezen: 21:23; 

• Het is het eindpunt in Gods plan > Lezen: 22:5b 

 
2. Besluit van Openbaring (22:6-21) 

➢ Lezen: 22:6-21; 
➢ 22:6-9 loopt parallel aan 19:9-10 (Lezen). In Opb. 19 worden de oordelen afgesloten. In Opb. 

22 wordt een begin gemaakt om het boek af te sluiten. 
➢ Afwisselend wordt er door Christus, (vermoedelijk) de engel uit 21:9 (Lezen) en Johannes 

gesproken:  

• 22:6-7 > Christus; 

• 22:8 > Johannes; 

• 22:9-11 > Engel; 

• 22:12-16 > Christus; 

• 22:17-19 > Johannes; 

• 22:20 > Christus en Johannes; 

• 22:21 > Johannes. 
 
2.1 Christus over de betrouwbaarheid van Zijn woord en Zijn komst (22:6-7) 

➢ 22:6a > “Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig” > Zoals Christus dat Zelf ook is > 
Lezen: 19:11. Voor de lezers zijn de woorden geloofwaardig en waar; 

➢ 22:6b > Vgl. met Rom. 9:28 (Lezen). Daarbij zijn engelen Gods dienende geesten die Gods 
dienstknechten instrueren ten behoeve van de gelovigen en de mensheid; 

➢ 22:7a > Op het moment van schrijven was het de verwachting dat Christus spoedig zou 
komen. Vgl. 1 Kor. 10:11, Heb. 10:37, Jak. 5:8, 1 Joh. 2:18 (Lezen); 

➢ 22:7b > Wij vinden hier de 6e van 7 zaligsprekingen in Openbaring (1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 
20:6, 22:7, 22:14). 

 
2.2 Johannes vergist zich (22:8) 

➢ 22:8a > Johannes getuigt dat hij “deze dingen gezien en gehoord” heeft > In de oudheid gold 
dit als een garantie voor betrouwbare kennis van zaken. Vgl. met Joh. 19:35+21:24 en 1 Joh. 
1:3 (Lezen); 

➢ 22:8b > Wellicht omdat hij onder de indruk is van wat hij heeft gezien en gehoord, maakt 
Johannes hier dezelfde fout als in 19:10 (Lezen).  
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2.3 Instructies van de engel (22:9-11) 
➢ 22:9 > De engel wijst Johannes terecht. Dit vers en 19:10 wijzen er in ieder geval op dat 

engelen en heiligen niet aanbeden dienen te worden. Denk aan Kol. 2:18 (engelenverering) 
en 9:20 (Lezen). Aanbid slechts Eén: “Aanbid God.”; 
Zie verder wel Heb. 1:14 (Lezen) en denk dan bijv. aan Lot bij de verwoesting van Sodom, de 
ouders van Simson, Gabriël bij Maria en zie ook Ps. 103:20 (Lezen); 

➢ 22:10 > Omdat de wederkomst van Christus spoedig zou zijn, was het van belang dat de 
woorden van de profetie niet verzegeld zouden worden. Vgl. Dan. 8:26, Dan. 12:4+9 (Lezen). 
Daarbij is met de komst van Christus ook e.e.a. veranderd > Lezen: 2 Kor. 3:18, Rom. 16:25-
27, en Kol. 1:26 (Lezen); 

➢ 22:11 > De engel zet de mensheid hier op scherp: Welke keuze maak je? In die tijd is het 
zwart of wit: “onrecht” staat tegenover ”rechtvaardigheid” en ”vuilheid” (afgoderij) 
tegenover ”heiliging”. 
 

2.4 Christus waarschuwt (22:12-16) 
➢ 22:12a > Een herhaling van 22:7 (Lezen) om de ernst van de zaak te benadrukken; 
➢ 22:12b > Deze woorden sluiten aan bij 22:11. Vgl. met 11:18 en Rom. 2:5-10 (Lezen); 
➢ 22:13 > Christus kan vergelden omdat hij de Alfa en de Omega (Grieks) en het Begin en het 

Einde (Joods, Jes. 41:4) is; 
➢ 22:14 > Dit is de 7e en laatste zaligspreking uit Openbaring. Op basis van andere 

handschriften: “Zalig zij, die hun gewaden wassen…”. Vgl. met Opb. 7:13-15 (Lezen). Zij 
hebben het eeuwige leven en mogen bij God wonen. Dit is wat hen wacht uit 22:11b (Lezen); 

➢ 22:15 > Het gaat er hier niet om dat Gods vijanden letterlijk buiten de stad ronddolen als 
zombies. De beeldspraak leert ons hier dat zij het nieuwe Jeruzalem niet in mogen. Zij 
worden voor altijd vernietigd in de tweede dood (“tot in de eeuwen der eeuwen”). Vgl. met 
Mat. 22:11-13 (Lezen). Dit is wat hen wacht uit 22:11a (Lezen); 

➢ 22:16a > De engel die Jezus zond, is de engel die Johannes rondleidde door de 
gebeurtenissen uit Openbaring. Hij getuigde Johannes en zijn mededienstknechten “ten 
behoeve van de gemeenten”. Vgl. met 1:1 (Lezen); 

➢ 22:16b > Christus is als nageslacht het nieuwe begin van het huis van David. Zie ook Ps. 110:1 
en vgl. met Opb. 22:3 (Lezen); 

➢ 22:16c > “de blinkende morgenster” > Lezen: Num. 24:17 en Opb. 2:28 (wat wijst op het 
meeregeren met Christus de Morgenster). Er breekt een nieuwe dag aan waarin Christus 
licht zal schijnen over de wereld. Zie ook. Mal. 4:1-3 (Lezen). 

 
2.5 Johannes getuigt (22:17-19) 

➢ 22:17a > Er gaat een uitnodiging uit naar de wereld door de Heilige Geest en door de bruid. 

De bruid is het hemels Jeruzalem > Lezen: 21:9-10; 

Voor de gelovige ligt hemelse heerlijkheid in het verschiet en de Geest getuigt daarvan. De 

aanwezigheid van de Geest is logisch > Lezen: Joh. 14:16-17; 

De relatie tussen geest en erfdeel/belofte zien wij ook in Efe. 1:13b-14 (Lezen); 

Zie ook 2 Kor. 5:17 (Lezen) > De gelovige draagt de nieuwe hemel en aarde in zich; 

➢ 22:17b > Wie geestelijke dorst heeft mag komen om te drinken van het levende water dat in 

Christus is en heeft daardoor eeuwig leven > Lezen: Joh. 7:38-39; 

➢ 22:18-19 > Hier vinden wij een waarschuwing voor dwaalleraren en valse profeten. Het is een 

waarschuwing om niet lichtzinnig en eigenzinnig met het Bijbelboek om te gaan. Zie ook 

Deut. 4:2 (Lezen). Tegelijkertijd moet daar wel 1:3 tegenovergesteld worden (Lezen); 
➢ 22:20a > Na de engel (22:16, Lezen) en Johannes (22:18, Lezen) getuigt nu Christus. De Here 

Jezus bevestigt nogmaals dat Hij spoedig zal komen. Lezen: 3:11, 22:7 en 22:12. Dit maakte 

het boek urgent in de tijd van Johannes; 
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Met “Amen” verdwijnt de Here Jezus van het toneel in laat de gelovige bekrachtigd door de 

Geest in verwachting achter; 

➢ 22:20b > Johannes antwoordt bevestigend, wat zijn vertrouwen en verlangen uitdrukt.  

“Heere Jezus” wijst op de wijze waarop Johannes Christus fysiek kende. Hij verlangt naar het 

fysiek weerzien van Christus; 

➢ 22:21 > Johannes wenst de gelovigen Christus’ genade toe. Die genade sterkt en troost hen 

nu en zal hen uiteindelijk brengen in het nieuwe Jeruzalem uit de hemel waar zij bij God 

zullen zijn; 

“Amen” > Zo is het (te geloven). 

 

3. Samenvattende conclusie t.a.v. heel Openbaring 
 

3.1 Algemene kenmerken van het Bijbelboek  
➢ Johannes was op Patmos en werd in de geest meegenomen naar de dag van de Here; 
➢ Rondzendbrief aan zeven gemeenten in Klein Azië; 
➢ Geschreven rond AD 58 (tijd van Romeinenbrief) in de verwachting van spoedige 

wederkomst; 
➢ Joods karakter (veel OT-verwijzingen) maar wel oecumene georiënteerd; 
➢ Romeinse Rijk speelde in die tijd een prominente rol. In Openbaring ook als de hoer van 

Babylon. 
 
3.2 Sleutelvers 

➢ Lezen: 1:19; 

• “wat u hebt gezien” > 1:9-1:18 

• “wat is” (de betekenis) > 1:20-3:22 

• “wat hierna zal geschieden” > 4:1-22:5 
 
3.3 Inhoud 

1) Inleiding (1:1-1:8)     > Heden (tijd van Johannes) 
2) De zeven gemeenten (1:9-3:22)    > Heden (tijd van Johannes) 
3) Verdrukking, oordeel en verlossing (4:1-20:15)  > Toekomst (onvervulde profetie) 
4) De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (21:1-22:5) > Toekomst (onvervulde profetie) 
5) Besluit (22:6-22:21)     > Heden (tijd van Johannes) 

 
3.4 Boodschap 

➢ Het betreft de Openbaring van Jezus Christus, dus Hij is de Spil waar het boek om draait: 

• Christus openbaart Zich aan Johannes; 

• Christus geeft Johannes een openbaring; 

• Christus zal Zich in de toekomst aan de wereld openbaren. 
➢ Centrale boodschap: Het lijden van de gelovigen zal uitmonden in Christus’ wederkomst; 
➢ Hoe handelt Christus? > Hij is bevoegd de boekrol te openen en zodoende de wereld te 

redden > Lezen: 5:5. 
 
3.5 Waar eindigt het? 

➢ De vervloekte wereld van nu zal voorbijgaan; 
➢ Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die beter is dan wij kunnen dromen; 
➢ Voor kwaad, zonde en lijden zal geen plaats meer zijn; 
➢ Afsluiten met 21:1-5 (Lezen). 


