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Opening: Openbaring 1: 1-3 
1 Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te 
laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten 
meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2 Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft 
en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien.  
3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden 
aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is 
nabij.  
 
Rondje namen 
 
Verwachtingen van deze kring 
* Gesprekskring of vooral leren? 
* Mijn bedoeling is een globaal overzicht te 
geven van heel het Bijbelboek. Als mensen 
erom vragen kunnen we bij sommige stukken 
meer de diepte in. 
* Ik ga ervan uit dat mensen zelf de Bijbel 
waarmee zij vertrouwd zijn, meenemen.  
 
 
Inventarisatie: Waar denk jij/u aan bij het 
boek Openbaring? 
 
 
Inleiding  (met dank aan Michael Wilcock) 
 
De stijl van het boek 
'Openbaring' en zijn alternatieve titel 
'Apocalyps' komen van het Latijnse en Griekse 
woord (Αποκάλυψις) voor 'onthullen'. Dat laatste woord raakte ook in gebruik voor een 
groep joodse religieuze geschriften die hoofdzakelijk verschenen zijn tussen 200 v. Chr. 
en 100 n. Chr. en die bekend staan als 'apocalyptische literatuur' of gewoon 
'apocalyptiek’. Algemeen wordt aangenomen dat de Bijbel hier voorbeelden van bevat, in 
het bijzonder in de boeken Daniël en Openbaring. 
Een vergelijking tussen Openbaring en niet-Bijbelse boeken van dit type geeft veel 
overeenkomsten te zien. Waarheden die door normaal onderzoek niet ontdekt zouden 
kunnen worden (zaken van de toekomst of uit de geestelijke sfeer bijvoorbeeld) worden 
onthuld, meestal door bemiddeling van engelen, in felle kleuren en met een rijkdom aan 
bizarre symboliek: sterren en bergen, monsters en demonen, en complexe 
getallenschema's. 
Dit soort dingen zijn in Johannes' boek duidelijk genoeg. Maar andere kenmerken zijn 
opvallend afwezig. Waar de apocalyptici hun 'visioenen' vaak één of andere bekende 
naam geven uit een voorbij tijdperk, alsof het Henoch of Ezra was die beschreef wat hij 

bijeenkomst 1,  27/29 september 2021 

Kring Openbaring 



Kring Openbaring, bijeenkomst 1 2 
 

gezien had, lezen we in Openbaring dat het door Johannes is zijn geschreven, en dat is 
niet in apocalyptische stijl. Het boek maakt er eveneens aanspraak op een 'profetie' te 
zijn (1:3) en spreekt de verwachting uit dat de activiteit van God en het morele antwoord 
van de mens onderdeel uitmaken van het hedendaagse leven, net als de oude profeten 
(anders dan de apocalyptici) dat deden. 
 
De omstandigheden van het boek 
De christelijke gemeenten in zeven van de steden van Klein-Azië kregen Openbaring 
toegestuurd als een rondzendbrief, om in hun bijeenkomsten hardop voor te lezen als 
een boodschap die was afgestemd op de noden van de christenen in de eerste eeuw. Er 
werden veel rechtsprocessen gevoerd tegen de christenen. De groeiende praktijk van 
'keizerverering' betekende dat van een toenemend aantal van hen verwacht werd dat ze 
publiek de fatale keus zouden maken tussen Caesar en Christus. Dat betekende voor hen 
vervolging en dreiging van het martelaarschap. 
 
In dit opzicht is de situatie in de gemeenten van Openbaring een aanwijzing voor de 
datering van het boek:  
* Er waren gemeente, met een zekere geschiedenis. Dus kan het niet heel vroeg 
gedateerd worden.  
* Het kan ook niet te laat worden gedateerd, omdat de er slechts sprake lijkt te zijn van 
de eerste vlagen van vervolging. 
 
Sommige geleerden combineren deze factoren met berekeningen, gebaseerd op de 
uitspraken van 13:18 of 17:10, om zodoende het schrijven van het boek te plaatsen aan 
het eind van de regering van Nero (54-68 n. Chr.) of, minder overtuigend, in die van 
Vespasianus (69-79 n. Chr.). Het meeste bewijsmateriaal schijnt echter te pleiten voor 
een datum in het latere deel van de regering van Domitianus (81-96 n. Chr.). Dit zou 
betekenen dat als de traditionele visie op het auteurschap correct is en het boek 
geschreven werd door de apostel Johannes, deze in de tachtig was toen hij het visioen op 
Patmos kreeg. (Er zijn natuurlijk ook geleerden die het boek later dateren en ook het 
auteurschap van de evangelist Johannes in twijfel trekken. Ik ga er deze kring vanuit dat 
het boek wel door hem geschreven is.) 
 
De zeven gemeenten waarover gesproken wordt hebben een geschiedenis. Daarom kan 
er gesproken worden over volharding en decadente losbandigheid. De boodschap aan 
hen was dan ook tweevoudig.  
* Bemoediging, op de echt apocalyptische manier, aan christenen die onder grote druk 
stonden, door hen ervan te verzekeren dat hun vijanden uiteindelijk zullen worden 
vernietigd en God zal overwinnen.  
* Aan de andere kant, in de stijl die niet apocalyptiek maar de profetie kenmerkt, daagde 
zij hen uit om binnen zichzelf de subtiele krachten van het kwaad te bestrijden, want 
satan moest overwonnen worden en Christus zijn rechtmatige plaats krijgen, hier en nu 
in hun eigen geestelijke en zedelijke leven. 
 
De interpretatie van het boek 
Maar wat betekent dit allemaal? De vele pogingen om het boek te verklaren kunnen op 
verschillende manieren worden onderverdeeld: 
* Johannes beschrijft gebeurtenissen uit zijn eigen tijd. (preteristische visie) 
* Johannes geeft een profetie van dingen die nog moeten gebeuren. (futuristische visie) 
* Johannes brengt de geschiedenis als geheel in kaart. (historische visie) 
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* Tussen de boodschappen voor de eerste eeuw en de profetieën van de verre toekomst 
door lees je principes die altijd waardevol zijn voor de christelijk ervaring. (idealistische 
visie)  
De opinies lopen ook uiteen over de bijzonder kwestie van het 'millennium', de 
duizendjarige periode die in hoofdstuk 20 beschreven staat: premillennialisme, 
postmillennialisme en amillennialisme. 
 
Ik houd mij bij de interpretatie vooral bij de eenvoudige lezing, voor zover die 
bestaat. Openbaring is bedoeld om waarheid te openbaren en niet om die te 
verduisteren. Openbaring is in de Bijbel opgenomen om gelezen te worden en niet om zo 
onduidelijk te zijn dat je het eigenlijk toch niet begrijpen kan. Het heeft zin om er samen 
over te praten. Het heeft zin om de beelden op je in te laten werken en elkaar te 
vertellen wat het je doet. Het heeft ook zin om te kijken hoe de gemeenten in de tijd 
van Johannes deze teksten begrepen zullen hebben. 
Het is daarom goed om teksten ook te lezen naast anderen teksten in Oude en Nieuwe 
Testament, om zo te achterhalen wat zij kunnen betekenen. 
Ik denk niet dat het zinvol is om te speculeren over gebeurtenissen die nog 
moeten komen, waarvan we geen idee hebben hoe en wanneer dat zal zijn. Door 
de eeuwen heen hebben christenen steeds weer Openbaring op hun eigen tijd toegepast. 
Dat is zinvol, maar vaak is gebleken dat de duiding ervan de tand des tijds niet heeft 
doorstaan.  
* Ik denk niet dat je kennis moet hebben van de Joodse apocalyptiek in het algemeen 
om Openbaring te kunnen lezen. Steeds meer wordt het idee gepropageerd dat je 
‘theologie gestudeerd’ moet hebben als je de Bijbel wilt kunnen lezen. Dat is een van de 
grootse misleidingen van onze tijd. God heeft de bijbel aan ons allemaal gegeven om te 
lezen. Dat betekent niet dat we onze kennis niet hoeven te vergroten. Maar het kan niet 
zo zijn dat Openbaring voor ons ontoegankelijk is. 
* Wel leven we in een postgeletterd tijdperk waarin mensen moe zijn van grote stukken 
tekst en liever spreken in beelden. Openbaring is een schitterend, educatief platenboek. 
Er wordt veel in beelden gesproken, maar het gaat toch ook om grote stukken tekst. 
 
Opmerkingen bij Openbaring 
* Visioen, in briefvorm, aan gemeenten in klein-
Asia. 
* De herhaling: in de Bijbelse geschiedenis staan 
veel herhalingen. Daar ligt kracht in. In Openbaring 
kom je ook veel herhaling tegen. Thema’s worden 
herhaald, maar ook Bijbelgedeelten van OT en NT 
worden herhaald. Herhalen betekent onderstrepen. 
Eigenlijk is heel openbaring een herhaling in 
beelden van wat elders al in de Bijbel in woorden is 
gesproken. 
* Toekomst maar ook wat weldra moet geschieden 
(1:3). Daardoor spreekt Openbaring niet van de 
verre toekomst, maar juist over de actuele tijd.  
* De Here Jezus wordt in Openbaring als God 
gezien. 
 
 
Papyrus 47 (geproduceerd in de 3e eeuw) met de verzen 
13:16–14:4 uit de Openbaring van Johannes. 
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Hoofdstuk 1 
 
Opening, proloog 
In de eerste verzen is het gelijk duidelijk dat Openbaring niet door een select gezelschap 
gelezen moet worden, maar door iedereen. Iedere dienstknecht van Jezus Christus moet 
het lezen.  
Het boek heeft goddelijk gezag. God gaf de openbaring aan Jezus, die het weer door een 
engel aan Johannes doorgaf om daarmee Zijn dienaren te onderwijzen. Het is dus niet de 
openbaring van Johannes, maar hij doet er verslag van. 
 
Zegenspreuk/zaligspreking 
In vers 3 zien we de eerste zaligspreking uit Openbaring. (Later ook in 14:13; 16: 15; 
19: 9; 20: 6; 22: 7 en 14). Dit aantal is niet willekeurig. In de Bijbel zien we vaker de 
koppeling tussen ‘horen en doen’ of ‘lezen en bewaren’  (bijv. Zalig zij die het Woord van 
God horen en ook bewaren. Zie Mat. 7, 24, 26; Joh. 13: 17) 
Door zijn Openbaring een profetie te noemen, plaatst Johannes het op gelijke hoogte met 
de profeten van het Oude Testament. 
 
Parallellen met roeping van profeten 
Het begin van Openbaring vertoont ook duidelijke parallellen met de roeping van Jesaja 6 
Ezechiël 1-3, Daniël vanaf 7 en ook wel Zacharia. 
 
De groet 
Er zijn veel meer gemeenten gesticht in de tijd dat Johannes 
schreef, ook in Asia. Zeven lijkt hier een symbolische 
betekenis te hebben voor ‘de kerk in het algemeen’.  
De afzender wordt Trinitarisch geformuleerd, maar wel in 
een bijzonder volgorde: Vader, Geest, Zoon. Hierin wordt wel 
een afdaling gelezen die samenhangt met het ontwerp van 
de aardse tempel/tabernakel, waar de ark in het Heilige de 
Heiligen de troon van God representeert, de zevenarmige 
kandelaar in het Heilige ervoor de Geest voorstelt, en het 
altaar daarvoor op de binnenplaats, inclusief preister en 
offer, de voorstelling vormt van het verlossende werk van Christus. 
 
Volharding in de verdrukking 
Johannes is in ballingschap vanwege de verkondiging van Christus. Hij lijkt meer 
deelgenoot te zijn van de verdrukking dan van het Koninkrijk. Hij spreekt over de 
volharding in Jezus. En op de dag van de Heer is Hij niet ‘op Patmos’, maar ‘in de Geest’. 
De christen leeft in deze wereld. Maar waar gaat het naar toe? Openbaring toont hem dat 
er een plan achter de geschiedenis zit, waar de volgeling van Jezus zelf deel vanuit 
maakt. Hij leert alles met elkaar te verbinden: de kerk zoals hij die ziet, de lichten die 
hier en daar schitteren tegen de donkere wereld (en die ogenschijnlijk zo maar kunnen 
doven) en de Kerk zoals Christus die laat zien: een groep onvergankelijk sterren in de 
hand van huh Schepper. De verdrukking en het Koninkrijk brengen samen de 
volharding voort. Daar gaat het over in Openbaring. 
 
Zeven Geesten 
Het boek heet Openbaring maar verhult ook nog steeds. Johannes spreekt ook in 
mysteriën, zoals hier ook over de zeven Geesten. Openbaring noemt ze ook in 3: 1; 4: 5 
en 5: 5. Eerder horen we deze benaming niet, maar het lijkt voor de lezers van 
Openbaring een bekend begrip te zijn. Waarschijnlijk drukt het de volheid van de Heilige 
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Geest uit. Je zou kunnen denken aan vruchten als Wijsheid, Begrip, Raadgeven, Macht, 
Kennis, Vroomheid en Vreze des 
Heren (zie Jes. 11)  
 
Zeven gouden kandelaren 
De kandelaren zijn het symbool voor 
de gemeenten. Wij zijn geroepen om 
licht uit te stralen (Mat. 5: 14), omdat 
Christus zelf het licht is (Joh. 8: 12). 
Paulus schrijft in Filippenzen 2: 14Doe 
alles zonder morren en tegenspreken, 
15opdat u zuiver en smetteloos bent, 
onberispelijke kinderen van God te 
midden van een verdorven en 
ontaarde generatie, waartussen u 
schittert als sterren aan de hemel. De 
kandelaar van Israël, de Menorah, 
bestaat uit zeven kandelaren in één. 

Hier gaat het om zeven losse kandelaren. De gemeenten zijn verspreid, maar worden 
bijeengehouden door Christus. 
 
De zeven sterren 
Wie zijn die zeven engelen? Het lijkt erop dat elke gemeente hier een eigen 
‘beschermengel’ heeft. In de Bijbel wordt vaker gesproken over speciale zorg van 
engelen voor mensen en volken (Mat 18:10; Hand. 12: 15; Dan. 10: 13 en 12: 1). 
 
Iemand als een mensenzoon 
Uit vers 18 wordt natuurlijk duidelijk dat dit de Here Jezus moet zijn. Zijn aanblik is 
adembenemend en eigenlijk niet te beschrijven. Johannes ziet Hem zeker als God. Hij 
gebruikt dezelfde taal als in Ezechiël en Daniël. ‘Wij mij gezien heeft, heeft de Vader 
gezien’.   
 
Afsluiting: EL140 
 
1. Kroon Hem met gouden kroon.  
Het lam op Zijnen troon! 
Hoor, hoe het Hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak! mijn ziel en zing 
van Hem, Die voor u stierf, 
en prijs Hem in all’ eeuwigheên,  
Die ’t heil voor u verwierf. 

2. Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De Eng’len om Gods troon; 
All’ overheid en macht, 
Zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wondre pracht.  

 
3 
Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
Van pool tot pool, van zee tot zee; 
’t Klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt, 
en vrede heerst alom, 
wordt de aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 


