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Is het een mysterie?
De sleutel tot het begrip van het boek Openbaring zit al in de
titel. Het is een openbaring! Het openbaart dingen die
onbekend waren en maakt ze duidelijk en begrijpelijk. Daarom
moet het ook niet gezien worden als een mysterie dat
opgehelderd moet worden, een boek met een verborgen
betekenis, dat doorgewinterde onderzoekers vergt om het te
ontrafelen. Integendeel! Het boek positioneert zichzelf als de
oplossing van het raadsel, het openbaart hoe alle belangrijke
profetieën van de Bijbel hun vervulling gaan vinden, terwijl
het ook documenteert wat er met onze wereld gebeurt in haar
transitie naar de volgende fase in de menselijke geschiedenis.
Het bevat precies datgene wat Jezus aan ons wil openbaren en
ook niet meer dan nodig is. Is hij in staat om iets te openbaren?
Zou hij andere mensen nodig hebben om aan ons te verklaren
wat hij eigenlijk bedoelt? Natuurlijk niet! Dus we gaan iets
heel ongebruikelijks doen en het boek Openbaring proberen te
begrijpen gewoon zoals het geschreven is!
We zijn allemaal studenten van het woord, geen onderwijzers.
Jezus is onze onderwijzer. Alles dat wij menen te weten kan
ons weerhouden van het ontdekken van iets dat echt nieuw is
voor ons. We doen allemaal steeds aannames, en dat moeten
we ook doen om iets te kunnen begrijpen van onze wereld en
ook van het boek Openbaring. Maar we gaan alle vergezochte
aannames daar laten waar ze vandaan komen, en we blijven
zo dicht mogelijk bij wat Jezus ons in werkelijkheid vertelt,
ook in onze aannames!
Ik ben heel wat keren met deze open houding door het boek
Openbaring gegaan om de openbaring ervan goed te gaan
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zien en ik blijf nieuwe dingen ontdekken. Ik laat je graag zien
wat ik tot nu toe heb ontdekt en terwijl je het materiaal leest
ontdek je zelf mogelijk ook dingen die mij nog niet opgevallen
waren. Zo is het een gedeeld proces.
De bron van het boek Openbaring is Jezus Christus zelf. Hij
openbaart aan Johannes, via zijn engel, de informatie die God
de Vader hem gegeven heeft, om aan zijn dienaren te tonen.
Johannes schrijft het op en wij lezen het. Zo direct is de lijn.
De openbaring is bestemd voor de dienaren van Jezus. Dezen
hebben al voorkennis over dit onderwerp, want toen Jezus op
aarde was had hij al met zijn discipelen gesproken over
dezelfde periode die het boek Openbaring beschrijft.
Bijvoorbeeld in het boek Mattheus, in de hoofdstukken 24 en
25 geeft Jezus een beschrijving, van begin tot eind, van
dezelfde dingen die hij in het boek Openbaring in meer detail
onthult.
In de beschrijving door Mattheus zullen we enkele belangrijke
sleutels aantreffen om de openbaring te kunnen begrijpen. Dus
we zullen deze hoofdstukken erbij gebruiken om ons begrip
van de openbaring te vergroten. We zullen geen andere
bronnen nodig hebben dan Jezus zelf.
Sommige van de soms mysterieus klinkende dingen die
Paulus heeft beschreven worden helder geopenbaard in het
boek Openbaring. We kunnen hierin zien hoe deze dingen
vervuld zullen worden. We hebben verder geen andere
bijbelboeken nodig, noch veronderstellen we kennis van deze
boeken bij de lezer om het boek Openbaring te kunnen
begrijpen. Het is tenslotte een openbaring die op zichzelf
duidelijk hoort te zijn als Jezus de auteur ervan is en wil dat
wij begrijpen wat erin staat.
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Dus ga mee op onderzoek van ‘Het boek Openbaring Zoals Het
Is’ en wees net zo verbaasd als ik nog steeds ben, over de
duidelijkheid en eenvoud van het verhaal en zijn grootse
besluit. Wees erop voorbereid om deze Openbaring te ervaren
zoals je hem nog niet eerder ervaren hebt. Want wat het
openbaart is zo groots dat het ons begrip te buiten gaat!
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Alles dat we moeten weten
Wij, als de lezers van deze openbaring door Jezus worden
verwelkomd met een zegen als we ons houden aan de dingen
die erin beschreven zijn. ‘Want de tijd is nabij’. Die uitspraak
kan enigszins overtrokken lijken nu er bijna 2000 jaar
verstreken is sinds deze woorden zijn opgeschreven, maar
toch geeft het aan dat alles in gereedheid is om het te laten
gebeuren.
Het is niet zoals het met de profeet Daniël was, die
vergelijkbare visioenen zag en zijn woorden moest verzegelen
tot de eindtijd (Dan 12:4). In het geval van Daniël moest die
allerbelangrijkste gebeurtenis nog plaatsvinden van de komst
van Christus en het offer van zijn leven, voordat er iets van
betekenis kon gebeuren. Nu staat er niets tussen ons en de
realisatie van de visioenen van de Openbaring, de tijd is nabij!
Net als de mensen in de eeuwen voor ons, willen we graag dat
goede dingen tijdens ons leven gebeuren en we willen er niet
op wachten. Bijna alle eerdere commentatoren van het boek
Openbaring hebben de vervulling ervan op hun eigen tijd
geprojecteerd, maar het is niet gebeurd in hun dagen. Maken
wij dezelfde fout als we verwachten dat het allemaal
binnenkort kan gebeuren? Jezus heeft vele tekenen gegeven
om ons te laten zien wanneer deze dagen in aantocht zijn. Die
gaf hij niet voor niets en ook zou hij geen teken geven dat
onherkenbaar zou zijn. Dus als we de tekenen onderzoeken en
vergezochte aannames vermijden, kunnen we misschien
eerlijk ontdekken of deze dingen in onze tijd te gebeuren
staan, maar daarover later meer.
Vanuit Jezus gezichtspunt gaat wat hij openbaart ‘binnenkort
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gebeuren’, dat is wat we weten. Wanneer Jezus de Openbaring
aan Johannes geeft hoeft er niet eerst iets anders te gebeuren
voordat het kan plaatsvinden. Dus er is geen verborgen
betekenis te vinden, of een boodschap die eerst openbaar
gemaakt moet worden, voordat het boek Openbaring
begrepen kan worden. Dit is belangrijk voor het begrijpen van
het verhaal. Alles dat we hoeven te weten is er al, iedereen kan
het begrijpen, zolang we maar niet zelf de boel overhoop
gooien!

Drie kernpunten in onze benadering
Ervan uitgaande dat Jezus degene is die aan ons openbaart
wat we weten moeten, en dat hij daar volledig toe in staat is,
zijn er drie dingen die we in gedachten moeten houden om
hem te blijven volgen in het verhaal en niet af te dwalen.
1. Respecteer de speciﬁeke volgordelijkheid van het verhaal.
2. Probeer niet alle details in te vullen waar Jezus ze niet
verschaft.
3. Doe alleen aannames die zo dicht mogelijk bij de context
blijven.

De volgordelijkheid van het verhaal
Als je ooit een tekst hebt gezien die aangeeft dat hij gelezen en
begrepen moet worden in zijn overduidelijke volgordelijke
structuur, dan is deze het wel! Er ligt nadruk op de volgorde
van gebeurtenissen, zoals je die je niet vaak zult tegenkomen.
Na het wakker schudden van de zeven gemeenten zien we een
boekrol met zeven zegels, die één voor één geopend worden.
Bij het openen van elke zegel vinden er speciﬁeke
gebeurtenissen plaats.
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Dan, als een vervulling van het zevende zegel, klinken er
zeven trompetten na elkaar. En bij het weerklinken van de
zevende trompet zien we zeven schalen die na elkaar op de
aarde moeten worden uitgegoten, elk met zijn eigen
bijbehorende gebeurtenis. Dit is de hoofdstructuur van het
boek en het is van groot belang om die structuur te volgen als
we de boodschap willen begrijpen.
Het is ook een heel bijzondere structuur. Het zevende zegel
bestaat uit zeven trompetten, de zevende trompet bestaat uit
zeven schalen. Dus als de zevende schaal wordt uitgegoten op
de aarde, is niet alleen het uitgieten van de zeven schalen
voltooid, maar ook het blazen van de zeven trompetten en het
openen van de zeven zegels. Dus er vindt een enorme opbouw
naar het uitgieten van die zevende schaal plaats! Zoals we
mogen verwachten blijkt dat ook een cruciale en fundamentele
gebeurtenis te zijn!
Hier is nu een opmerkelijke zaak. Sla een willekeurig
commentaar op het boek Openbaring open en je zult zien dat
de volgorde van de gebeurtenissen door elkaar is gehaald. Ik
heb niet één commentaar kunnen vinden dat de volgorde van de
gebeurtenissen respecteert om een goed begrip te krijgen van wat
zich afspeelt in het verhaal. Dat blijkt een van de belangrijkste
struikelblokken te zijn waardoor het boek zo’n mysterie lijkt te
zijn in de ogen van de meeste lezers. Niemand lijkt zich te
willen houden aan de volgorde die Jezus eraan heeft gegeven!
Interessant, niet waar?
Het boek lezen ‘zoals het is’ betekent ook dat we de waarheid
van enige verklaring erin niet hoeven te bevragen, want we
willen de schrijver volgen, die op zijn beurt zegt de
openbaring van Jezus te volgen. We willen het verhaal vanuit
hun standpunt leren kennen. Achteraf kunnen we het verhaal
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als waarheid of ﬁctie beschouwen, of wat de lezer ook maar
wil, maar terwijl we het lezen trekken we geen dingen in
twijfel. Dus we lezen het, niet vanuit een persoonlijk
referentiekader, maar vanuit dat van de schrijver, opdat er
geen frictie van onze persoonlijke mening in de weg zit bij het
begrijpen wat het verhaal te zeggen heeft. Dit kan ook een
nieuwe manier zijn om het boek Openbaring te lezen.
Maar waarom zouden al die schrijvers van commentaren het
boek er direct als een mysterie uit laten zien en de volgorde
der dingen omgooien? Als iets zo duidelijk volgordelijk is en
zo consequent niet als zodanig wordt behandeld, dan hebben
we misschien wel te maken met een moedwillige poging om
de betekenis van het boek verborgen te houden voor de lezer.
Niet door Jezus, die wil dat we het begrijpen; ook niet door de
diverse commentatoren, die willen het alleen maar zo goed
mogelijk doen. In lijn met het thema van het boek is het
misschien wel ‘de draak die de gehele bewoonde aarde
misleidt en oorlog voelt tegen de volgelingen van Jezus’.
Want bedenk, je gelooft misschien niet in het bestaan van de
Duivel in onze wereld, maar in het boek Openbaring is hij
prominent aanwezig en dat is nu onze context! We begeven
ons in die wereld waar de draak de verbeelding is van een
zeer machtige engel die een mede hoofdrol speelt in dit
verhaal als Jezus’ tegenstander, dus zet je schrap en kom mee
terwijl het verhaal zich ontvouwt.
In dit commentaar houden we de volgorde aan van de
gebeurtenissen zoals Jezus die presenteert, en dat op zich lost
al dingen op die tot op heden een mysterie zijn geweest voor
de meeste lezers. Wat zou je ervan zeggen als de dodelijke
hoofdwond van het beest en het getal van zijn naam volledig
duidelijk worden, alleen al vanuit de volgordelijke context?
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Onszelf niet verliezen in het detail
Stel dat je een goed geschreven avonturenboek leest, met een
pakkend verhaal en een rijk detailniveau, dat je het gevoel
geeft dat er veel meer gaande is dan het verhaal je op dat
moment vertelt. Als het verhaal zich verder ontwikkelt gaat
dat allemaal vanzelf op z’n plaats vallen. Als je meteen aan elk
detail aandacht zou geven, zonder de context om het goed te
kunnen interpreteren, dan zou je al gauw de draad van het
verhaal kwijt raken en je inzicht in hoe het zich ontwikkelt.
Dat is precies wat er keer op keer gebeurd is in de
commentaren op het boek Openbaring. Behalve dat ze
beïnvloed werden door de wereldsituatie van hun eigen
tijdperk, hadden de commentatoren ook een natuurlijke drang
om elk detail in het boek te willen verklaren, terwijl een
correct beeld van het hele plaatje hen ontbrak.
Dus onvermijdelijk vulden ze die details in overeenkomstig
hun onvolledige of verkeerde beeld van het geheel, met het
gevolg dat de details en het totaalplaatje elkaar gingen
versterken en bevestigen, waardoor hun foutieve aannames
juist leken voor hen. De volgende stap was dat deze verkeerde
aannames als waarheden werden ervaren door de volgelingen
van die speciﬁeke kijk op het boek Openbaring. Het leek
allemaal zo mooi te kloppen. Maar het bleek allemaal niet zo
te zijn.
Dus blijf het lezen als een avonturenboek. Lees, als je kunt, elk
hoofdstuk in je Bijbel waar het aangegeven staat, voordat je
begint met de commentaren in dit boek. Ik beloof je dat we ons
niet in de details zullen verliezen, maar het verhaal gaande
zullen houden, zodat het pakkende effect ervan onze aandacht
stevig bij het verhaal zal houden, om het te kunnen snappen.
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Doe alleen directe aannames
We zullen zien dat de directe aannames die uit de tekst zelf
naar voren komen betekenis geven aan wat we lezen en een
kracht verlenen die we kunnen ervaren. Ze verhelderen het
geheel en dat kunnen we niet alleen begrijpen, maar ook
voelen. En wat heel belangrijk is, ze hebben geen slimme geest
van buitenaf nodig, ze volgen op een logische manier de
slimste geest van alle, die het verhaal heeft gedicteerd.

De Bijbelvertaling die we gebruiken
In de oorspronkelijke Engelse versie van dit boek heb ik
uitsluitend gebruik gemaakt van de American Standard
Version (ASV), die bekend staat om zijn getrouwheid aan de
grondtekst, gecombineerd met een nog steeds goed leesbaar
Engels. Na een kort onderzoek heb ik voor de Nederlandse
versie geen gelijkwaardige vertaling kunnen vinden en heb
gebruik gemaakt van een computervertaling van de ASV naar
het Nederlands. Dit levert een van de meest getrouwe
vertalingen aan de grondtekst. Een juiste weergave van die
grondtekst is belangrijk voor een goed begrip.
Voor studiedoeleinden geef ik grote voorkeur aan de correcte
vertaling van de oorspronkelijke teksten, die de ASV biedt,
boven modernere vertalingen, die de neiging hebben zich veel
meer vrijheden te veroorloven en daarmee interpretaties
meenemen in hun ‘vertalingen’, met het doel om tegemoet te
komen aan de moderne lezer, maar dat ten koste van de
nauwkeurigheid. In de appendix is de volledige tekst van het
boek Openbaringen opgenomen in de naar het Nederlands
vertaalde versie van de American Standard Version (ASV).
Dus ook zonder Bijbel bij de hand heb je alles bijeen binnen de
kaft van dit boek.
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De opening

(lees Openbaring hoofdstuk 1)
Johannes opent met een begroeting aan de zeven gemeenten
[Grieks: ekklesiais] in Azië, de zeven waaraan Jezus hem
opdraagt zijn boodschap te sturen. Hij wenst hen genade en
vrede van God en Jezus, en somt dan enkele belangrijke
eigenschappen van Jezus op, degene die hen gaat toespreken
door middel van deze openbaring:
• Hij is de getrouwe getuige,
• De eerstgeborene uit de doden,
• De vorst over de koningen der aarde,
• Hij heeft ons lief,
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• Hij heeft ons gered uit onze zonden door zijn bloed,
• Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk en priesters voor
zijn God en Vader,
• Hem behoort de heerlijkheid en de macht tot in alle
eeuwigheid’
• Hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien'
• Alle volksstammen der aarde zullen over hem rouw
bedrijven.
Dat is heel wat voor een introductie. Het is bijna een
vooruitblik naar alles wat komen gaat in deze openbaring. Het
is in elk geval een krachtige bevestiging dat dit een bericht is
aan degenen die hem op deze manier kunnen zien. Als jij Jezus
in het dagelijks leven ziet als ‘gewoon’ een verlicht mens, laat
dat idee dan even los en ken hem voor de duur van dit verhaal
de door Johannes hierboven genoemde attributen toe.
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De brieven aan de zeven gemeenten
(lees Openbaring hoofdstukken 2 en 3)
Toen ik ermee begon het boek Openbaring te lezen ‘zoals het
is’ wist ik dat ik het vele keren zou moeten lezen, om
vertrouwd te raken met de structuur, om ongeveer te weten
wat wanneer gebeurt, maar ook om mezelf vrij te maken van
alle vooringenomen gedachten die in mij geïnstalleerd waren
door alle dingen die ik er al eerder over had gelezen.
In de loop van dat herhaalde lezen ontdekte ik dat ik de
neiging had om de eerste vier hoofdstukken te willen
overslaan en meteen te beginnen met hoofdstuk 5, waar de
‘echte actie’ van het visioen begint met de introductie van de
boekrol met de zeven zegels. Maar ik wist dat ik daarmee
belangrijke informatie zou kunnen overslaan die ik nodig zou
hebben om de volgende hoofdstukken goed te begrijpen.
Daarom ben ik toch steeds ook maar door de eerste vier
hoofdstukken gegaan en heb ik er inderdaad veel door
geleerd. Dus we gaan onderzoeken wat ze ons leren.
Johannes hoort nu over de zeven genoemde gemeenten waar
hij zijn brieven naartoe moet sturen en als hij zich omdraait
naar de stem ziet hij zeven gouden kandelaars staan en in het
midden ervan een visioen van Jezus, met in zijn rechterhand
zeven sterren en een scherp zwaard dat uit zijn mond
voortkomt.
En opnieuw geeft Jezus hem enkele belangrijke details over
waar hij voor staat. Hij zegt ‘Ik was dood, en zie, ik leef voor
eeuwig. Amen. Ik heb de sleutels van de dood en van Hades. . . . De
zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. De zeven
kandelaren zijn zeven gemeenten.
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De tekst zegt niet waarom deze speciﬁeke gemeenten in Azië
erbij betrokken zijn. Er waren zeker veel meer gemeenten in
die tijd, dus moeten we aannemen dat de zeven boodschappen
alle informatie bevatten die de discipelen van Jezus in al die
gemeenten nodig hebben. Voor elk van de zeven gemeenten
heeft Jezus een verschillende boodschap, waarin hij ze prijst
voor waar ze sterk in zijn, en waarschuwt voor de dingen
waarin ze zwak zijn, die hen ten val zullen brengen als ze ze
niet corrigeren. We hebben gelezen dat Johannes de gehele
Openbaring aan alle zeven gemeenten stuurt, dus elke lezer
krijgt alle zeven brieven te lezen.
In dit opzicht vertegenwoordigen de zeven brieven zeven
waarschuwingen die elke individuele lezer voorbereiden op
de dingen die gaan komen, om de waarschuwingen ter harte
te kunnen nemen en klaar te zijn als de dag komt. Het getal
zeven wordt vaak gebruikt in dingen die met God te maken
hebben en de compleetheid van die dingen. Zeven is bij God
ongeveer wat tien voor ons is. Jezus weet wat hij gaat
onthullen, dat het moeilijk gaat worden voor zijn volgelingen,
dat sommigen staande zullen blijven en anderen ten val zullen
komen. Hij wil dat ze allemaal staande blijven, dus bereidt hij
ze voor om zo sterk mogelijk te zijn. “Wie een oor heeft, laat hem
horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” is Jezus boodschap
in elk van de zeven brieven.

De parallel met Mattheus 24 en 25
Een interessante parallel is dat in Mattheus 24 en 25 Jezus
zeven gelijkenissen gebruikt om zijn volgelingen voor te
bereiden. Zij illustreren één en hetzelfde ding, zoals hij
uitdrukt in Mat 24:42: Waak dus, want u weet niet in welk uur uw
heer komt.
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Deze zeven gelijkenissen zijn:
1. De dagen van Noach
2. Twee mannen op het veld
3. Twee vrouwen aan de handmolen
4. De huismeester en de dief
5. De trouwe en de slechte slaaf
6. De wijze en de dwaze maagden
7. De talenten
Elk van deze gelijkenissen benadrukt onze individuele
verantwoordelijkheid om wakker te blijven en voorbereid te
zijn op wat plotseling gaat komen, zoals hij zegt in Mattheus
24:44: Wees daarom ook gereed, want in een uur dat u het niet
verwacht, zal de Zoon des Mensen komen.
In dit licht bezien geven de brieven aan de zeven gemeenten
ons een vergelijkbare boodschap: Het is niet zo dat de ene
gemeente helemaal goed is en de andere volledig verworpen
wordt, hoewel er wel verschillen zijn in hun staat van
geestelijk welzijn. Elk van de zeven gemeenten heeft zowel
mensen in zich die aanvaard worden alsook mensen die
afgewezen worden, dus geen van hun leden kan achterover
leunen en denken dat ze veilig zijn omdat ze deel uitmaken
van de gemeente van Christus.
Ieder zal afzonderlijk zijn individuele positie moeten
evalueren met betrekking tot de dingen die in de brieven
geschreven zijn. “Wie een oor heeft, laat hem horen wat de Geest
tegen de gemeenten zegt” is duidelijk gericht to elk individueel
lid, tot welke van de zeven gemeenten hij ook behoort, net
zoals deze woorden ook tot ons gericht zijn, de lezer van deze
Openbaring, en we kunnen ze rechtstreeks toepassen op onze
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eigen situatie en omstandigheid.
Dus als we ervan uitgaan dat deze zeven brieven ons
zevenvoudig helpen om wakker en voorbereid te zijn als we
de dingen zien gebeuren die in het boek Openbaring
beschreven zijn, is het van groot nut voor ons om deze brieven
zorgvuldig te lezen. In dit verhaal zijn we niet alleen lezers,
we zijn persoonlijk betrokken bij de keuzes die we hier ook
zelf in maken. Voor het overzicht in dit boek volgt nu een
korte samenvatting van de kernboodschap van de brieven en
de resultaten als je er acht op slaat.

De zeven boodschappen
1.

Efese: Verlaat je eerste liefde niet. Hem die overwint zal
ik te eten geven van de boom des levens, die in het
paradijs van God staat.

2.

Smyrna: Wees in verdrukking getrouw tot in de dood en
ik zal je de kroon des leven geven. Hij die overwint zal
niet getroffen worden door de tweede dood.

3.

Pergamum: Keer je af van valse leer, afgoden en ontucht.
Aan hem die overwint geef ik van het verborgen manna
en een witte steen, met een nieuwe naam erop, die alleen
hij kent die hem ontvangt.

4.

Thyatira: Tolereer die vrouw Izebel niet, die mijn
dienaren verleidde tot ontucht en afgoden. Houd je niet
bezig met de diepe dingen van Satan. Houd vast wat je
hebt totdat ik kom. Hem die overwint en mijn werken
behoudt tot het einde zal ik autoriteit geven over de
natiën: en hij zal ze leiden met een ijzeren staf en ik zal
hem de morgenster geven.
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5.

Sardis: Denk terug aan hoe je hebt ontvangen en
gehoord hebt, en houd het vast en heb berouw. Als je
niet waakzaam blijft kom ik als een dief en zul je niet
weten op welk moment ik bij je kom. Hij die overwint
zal in witte kleding gehuld worden; en ik zal zijn naam
zeker niet uit het boek des levens wissen, en ik zal zijn
naam noemen voor mijn vader en voor zijn engelen.

6.

Philadelphia: Omdat je mijn woord hebt gehouden om
geduld te oefenen zal ik je ook bewaren van het uur van
beproeving, dat over de hele bewoonde wereld zal
komen. Houd vast wat je hebt, opdat niemand je kroon
afneemt. Hem die overwint zal ik een pilaar maken in de
tempel van mijn God en hij zal daar niet meer uitgaan:
en ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, en de
naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem,
dat neerdaalt uit de hemel van mijn God, en mijn eigen
nieuwe naam.

7.

Laodicea: Ik raad je aan om goud van mij te kopen dat
gelouterd is door vuur, opdat je rijk zult worden, en
witte klederen, opdat je jezelf zult kleden, en dat de
schande van je naaktheid niet zichtbaar wordt; en
oogzalf om je ogen te zalven opdat je moge zien. Hij die
overwint geef ik dat hij met mij mag neerzitten op mijn
troon, zoals ik ook overwon en neerzat met mijn Vader
op zijn troon.

Hier zit veel informatie in die aan de orde zal komen als het
verhaal zich verder ontvouwt. Bedenk dat de openbaring
gegeven is aan de dienaren van Christus. Dit is wat ze moeten
weten. Ze moeten wakker blijven en niet in één van de vele
valkuilen terecht komen die ze zullen tegenkomen op hun
pad. Iedere gemeente staat voor verschillende uitdagingen, die
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elk van de dienaren van Christus kunnen treffen, in het
bijzonder wanneer de grote gebeurtenissen van het boek
Openbaring zich gaan voltrekken.
Hier zien we al een vooruitblik naar wat hen zal gebeuren als
ze succesvol zijn. Uit deze zeven vooruitblikken is het
duidelijk dat als ze de hindernissen overwinnen, ze koningen
met Christus zullen zijn. Maar laten we afwachten en zien wat
ze zullen moeten ondergaan voordat het zover is!
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Het hemelse visioen

(lees Openbaring hoofdstuk 4)
Johannes ziet een geopende deur in de hemel en wordt
uitgenodigd om erheen te komen, om de dingen te zien die
hierna moeten gebeuren.
En hij ziet een troon in de hemel en iemand die erop zit.
Rondom de troon waren 24 andere tronen waar hij 24 ouderen
zag zitten, gekleed in witte gewaden, met een gouden kroon
op hun hoofd. Niemand vertelt Johannes wie die 24 ouderen
zijn.
Het Griekse woord dat hier gebruik wordt is [presbyterous],
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wat staat voor oudere mannen. Het woord op zich wijst niet
op een speciale positie, alleen op het feit dat de personen van
hogere leeftijd zijn. Zie 1 Timotheüs 5:1,2 waar Paulus
Timotheüs vertelt om oudere mannen, [presbyteroo], als vaders
te behandelen en oudere vrouwen, [presbyteras], als moeders.
Dus op dit punt in ons verhaal, met de hoeveelheid informatie
die we nu hebben, kunnen we niet vaststellen wie of wat deze
24 ouderen zijn en wat ze symboliseren. Iedere interpretatie
moet dus wel vergezocht zijn. Vele commentatoren hebben het
toch geprobeerd en vaak verwijzen ze naar de 24 afdelingen
van de Levieten in het Hebreeuwse verbond, of naar 2 maal
12, mogelijk duidend op de 12 stammen van Israel en de 12
apostelen van Jezus.
Maar al deze interpretaties verklaren niet echt iets, en geven
geen ondersteuning aan de lezer. Dus is het beter om een open
blik te houden en de lege stukken niet in te vullen met
gissingen. Dit is een eerste voorbeeld waar we kunnen zeggen
‘Als Jezus had gewild dat we hadden geweten wie die 24
ouderen zijn, dan had hij het ons wel gezegd. Als hij het niet
vertelt dan hoeven we het op dit punt niet te weten en kunnen
we doorgaan met het verhaal om de hoofdlijn vast te houden.’
Vervolgens beschrijft Johannes de formidabele vier levende
wezens, wat meer een beschrijving is dan een naam, zo uniek
zijn ze. Ze hebben 6 vleugels en zitten vol met ogen en ze
hebben dag en nacht geen rust, ze zijn constant bezig de
heiligheid van God uit te roepen.
De 24 ouderen werpen zichzelf neer voor de troon en
vergezellen de vier levende wezens in hun aanbidding van
God. Dit is wat ze uitroepen:
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Openbaring 4: 11
"Waardig bent u, onze Heer en God, de Heilige, om de
heerlijkheid, de eer en de kracht te ontvangen, want u hebt alle
dingen geschapen, en vanwege uw wil zijn ze ontstaan, en zijn ze
geschapen!
Als het ons duidelijk is dat dit hoofdstuk de zetel beschrijft
van de Heilige die alle dingen geschapen heeft die zijn, als we
het ontzag aanvoelen dat bij deze scene hoort, dan zijn we
voor nu klaar om naar het volgende hoofdstuk te gaan.
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