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OPENBARING l:lA
~,m'lDllllmi Hetboek

Openbaring van Jezus Christus...

Openbaring, apocalyps, betekent: onthulling. Wat verborgen
was, wordt zichtbaar. Jezus Christus wordt onthuld en zichtbaar
voor iedereen. Daarover gaat het in het laatste bijbelboek. Over
de wederkomst van de Here Jezus Christus als Redder, Rechter
en Koning. Over de afloop van de wereldgeschiedenis. Over de
rampen en de oordelen die de laatste dagen van deze periode
van de geschiedenis zullen stempelen. Een blik in heden, verleden én toekomst.
Niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen maar om ons te
laten zien dat de toekomst in zijn handen ligt. Hij onthult wat
verborgen is. Er is een God in de hemel, die verborgenheden
openbaart' . Jezus Christus zal verschijnen in grote macht en
majesteit.
Wanneer zal dat geschieden? Dat weet niemand. Ook de engelen
niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen' . Maar het zal
gebeuren. Wie weet hoe spoedig reeds.
Dit openbaren, onthullen, zichtbaar maken, werkelijkheid worden, is uniek. Geen der andere godsdiensten kent het verschijnsel van profetie zoals de Bijbel het kent. De God van Israël doet
geen dingen of Hij openbaart zijn raad aan zijn dienstknechten
de profeten'. Ik heb gesproken, zegt God, Ik doe het ook komen;
Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering' . De
Zoon, Jezus Christus, is Gods eerste en laatste Woord. De
Schriften getuigen van Hem' . En nu mag het laatste over Hem
en door Hem onthuld worden.
Wat geweldig om te mogen weten dat deze wereld niet aan zijn
lot overgelaten wordt. Het loopt Hem niet uit de hand. Ook niet
in ons persoonlijk leven. Daarop mogen we vertrouwen, deze
dag en al de dagen van ons leven. Totdat tenslotte de toekomst
van zijn geweldige heerlijkheid aanbreekt. We mogen daarom
ons leven elke dag persoonlijk aan Hem toevertrouwen. Hij is de
Heer van ons leven.
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Openbaring bevat niet
de openbaring van
Johannes. Het is de openbaring van Jezus
Christus áán Johannes.
De onthulling van zijn
heerlijkheid zoals die aan
Johannes is bekendgemaakt.
- De uitdrukking 'open
baring van Jezus
Christus' is ook te vinden
in 1 Petrus 1:7 en 13. Zie
verder 1 Petrus 4: 13,
2 Tessalonicenzen 1:7;
Efeziërs 1:17 en 3:3;
Galaten 1: 12;
2 Korintiërs 12:1 en 7;
1 Korintiërs 1:7 en
Romeinen 16:25, waar
telkens het Griekse
woord apocalypsis, openbaring, gebruikt wordt.

1. Daniël 2:28
2. Matteüs 24:36
3. Amos 3:7
4. Jesaja 46: 11
5. Johannes 5:39

OPENBARING l:1B
~,m'lDllmmi De beteke-

. .. welke God Hem gegeven heeft...

God geeft. Het gaat van Hem uit. Hij geeft zijn Zoon aan de
mensen. AI meteen in het begin van de Bijbel belooft Hij dat'.
Het zaad van de vrouw zal de slang, de duivel, de kop vermorzelen. De slang zal naar de hiel happen van dit Kind en ook zal Hij
de dood sterven, maar daarin, in en door zijn sterven, zal de
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nis van dit vers kan
grammaticaal ook zo
opgevat worden: de onthulling van de geheimen
aangaande de toekomst
en de komende verheerlijking van Jezus, die God
aan Hem bekénd

duivel onttroond worden. Zo zal Hij de mensen bevrijden van
de angst voor de dood'. Hij is gehoorzaam geworden tot de
dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook
uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van
hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde
zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van
God, de Vader!'
Na het onvoorstelbare lijden gaat het naar de geweldige verheerlijking. Hanna zingt er profetisch van in haar lofzang' en Maria
neemt die jubel over'. David ziet zijn koningschap van verre' en
de profeten van het Oude Testament kijken er vol verlangen
naar uit. Ook Christus Zelf weet al tijdens zijn leven in vernedering, dat het door het lijden heen naar de overwinning zal gaan.
Hij kan zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren,
omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond' .
De Vader geeft de Zoon alles in handen. Als Johannes zijn evangelie schrijft, getuigt hij er keer op keer van. De woorden van
Jezus komen in zijn herinnering terug. Woorden als: de Vader
heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven'. Alles.
Het oordeel, de opwekking der doden' , de leer die Hij verkondigt", en nu: alle macht in hemel en op aarde! !. En straks volgt
de openbare onthulling van zijn heerlijkheid.
Het is haast onvoorstelbaar, maar Jezus verlangt ernaar om ons
in dat alles te laten delen. Hij wil graag dat wij zullen zijn waar
Hij is. Dat wij met Hem zullen regeren. Dat wij delen in zijn
heerlijkheid!' . Dat zal in ons leven ook betekenen dat het, net als
bij Hem, door de diepte heen zal gaan. Door lijden tot heerlijkheid. Maar daarin mogen we zien op Hem, de overste leidsman
en voleinder van ons gelooft
God geeft. En in Hem ligt het onwrikbaar vast. De liefde die van
de Vader en de Zoon door de Heilige Geest uitgaat, is de waarborg van het eeuwig heil.

gemaakt heeft. Zo vertaalt bijvoorbeeld 'Het
Boek' dit vers. Er zijn
dingen die alleen de
Vader weet en geeft.
Vergelijk Marcus 13:32.
Maar de diepte van wat
de Vader aan de Zoon
gééft (want dat is de
betekenis van het werkwoord dat het Grieks
gebruikt, dus niet:
bekendmaakt) is de
openbaring, de onthulling van zijn verheerlijking als loon op zijn vernedering.
- Omdat God Jezus geeft,
mogen wij Hem aannemen.

1. Genesis 3:15
2. Hebreeën 2:14-15
3. Filippenzen 2:8-11
4. 1 Samuël2: lOb
5. Lucas 1:46-55
6. Psalm 2:7-9
7. Hebreeën 12:2
8. Johannes 3:35
9. Johannes 5:20-23 en 26
10. Johannes 7: 16 en 8:28
11. Matteüs 28:18
12. Johannes 17:22 en 24

."Ii'i.Wij OPENBARING laC
Illmama Wie een

.. .om zijn dienstknechten te tonen ...

God geeft aan Jezus, en Jezus geeft aan zijn dienstknechten.
'Dienstknechten' worden we genoemd. 'Slaven' staat er letterlijk.
Dat veronderstelt een absolute gezagsverhouding. Hij heeft het
voor het zeggen. Wij mogen, ja, moeten gehoorzamen. Als de
apostel Paulus de gemeente in Rome een brief schrijft, dan stelt
hij zich in het begin meteen voor als slaaf van Christus Jezus en
hij acht het zijn taak om onder al de heidenen (d.w.z. de niet-
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profeet wil zijn, moet
eerst zelf luisteren. De
profeten en apostelen
kregen dingen getoond,
die ze soms zelf niet
begrepen, vgl. Daniël
12:8, waar hij zegt:
Ik nu hoorde het wel,
maar begreep het niet.
Om te zien, is verlichting

Joden) gehóórzaamheid des geloofs te bewerken'. De relatie met
Christus houdt ook gehoorzaamheid in. De eerste gehoorzaamheid is alom in Hem te geloven' . In Hem die God gezonden
heeft. Die om ons en onze zaligheid is nedergedaald uit de
hemel. In wie wij de vergeving der zonden en de verlossing uit
de macht der zonde hebben.
Maar Jezus als Heiland, als Verlosser en Zaligmaker is niet los te
maken van Jezus als Heer. Hij verlost mensen uit de macht van
zonde en dood om zo voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken'. De hoofdman in Kapérnaüm (een
Romeinse Centurio, een hoofdman over honderd man) heeft het
goed begrepen. Hij stelt zich en zijn zieke slaaf absoluut onder
het gezag van Jezus. En Hij zegt: Bij niemand in Israël heb Ik een
zó groot geloof gevonden'.
Ge-hoor-zaamheid. Daarin zit het woord: horen. Horen doe je
met je oren. Als in de oudheid een slaaf door zijn heer werd vrijgelaten, kon hij uit vrije wil toch bij die heer blijven. Dan liet hij
zich vrijwillig de oorlelletjes doorboren'. Doorboorde oren.
Geopende oren. Vrijwillige slaven. Luisterende dienstknechten.
Zoals de Zoon stond ten opzichte van de Vader' , zo mogen wij
staan ten opzichte van de Zoon.
Wie zo naar Hem opziet, opent Hij de oren en de ogen. Hij gaat
die dienstknechten de dingen tonen, laten zien en horen'. Alleen
in die houding van volstrekte overgave en gehoorzaamheid gaan
de geheimenissen voor ons open. Stukje bij beetje gaan we
steeds meer verstaan. Met het hoofd en het hart. Zo groeien we,
ons aan de waarheid vasthoudende, in liefde naar Hem toe' .
Spreek Here, uw dienstknecht hoort' .

nodig. Ons verstand is
van nature verduisterd
en heeft de verlichting
van de Heilige Geest
nodig, Efeziërs 4: 17 -18
en Daniël 12:10b. Wie
bidt om de Heilige Geest
zal die ontvangen. Want
het gebed om de Heilige
Geest wordt altijd verhoord, Lucas 11:9-13.
Het hier gebruikte woord
voor: tonen, tref je ook
aan in Openbaring 4:1;
17:1; 21:9 en 10; 22:1, 6
en8.

1. Romeinen 1:1 en 5
2. 1 Johannes 3:23
3. Titus 2: 11-14
4. Matteüs 8:5-10
5. Exodus 21:6;
Deuteronomium 15:17
6. Psalm 40:7-9
7. Openbaring 22:8
8. Efeziërs 4:15
9. 1 Samuël 3:9-10

'Wii,',UM. OPENBARING l:lD
.,I·mmmml Er zit druk

... hetgeen weldra moet geschieden.. .

De Statenvertaling zegt hier: de dingen, die haast geschieden
moeten. Er zit een 'moeten' in de geschiedenis van deze wereld.
Het kan niet anders. Het moet zo gebeuren. God leidt de
geschiedenis. De Bijbel laat dat duidelijk zien, zelfs als de naam
van God niet genoemd wordt, zoals in het boek Ester. Toch is er
geen sprake van een noodlotsgeloof, van fatalisme, in de Bijbel.
De dingen voltrekken zich naar Gods gemaakt bestek. Het is het
'moeten' van het heilshandelen Gods. Deze dingen moéten
geschieden . Soms staat er dan bij: opdat de Schriften in vervulling zouden gaan'. De Here Jezus Christus moést door het lijden
tot zijn heerlijkheid ingaan'. Eeuwenlang hebben grote en kleine
theologen geworsteld met de vraag hoe het handelen Gods zich
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op de ketel van de
geschiedenis. Zie, Ik kom
spoedig, zegt de Here
Jezus in Openbaring 3:11
en 22:7, 12 en 20. En ook
al duurt dat nu al bijna
tweeduizend jaar, dat is
voor Hem slechts een
enkele dag. Want duizend jaar zijn als een dag,
zeggen 2 Petrus 3:8-9 en
Psalm 90:4. De vraag is:
verwachten wij Hem elke
dag? Zijn we gereed? Ligt
ons leven voor Hem open

verhoudt tot de verantwoordelijkheid van de mens. Soms
bekruipt je allemaal wel eens het gevoel: moet dat nu zo? Kon
het niet anders?
Soms - maar dan altijd achteraf - kun je zeggen: en toch ben ik
blij en dankbaar dat het zó gegaan is. Ondanks alles. Dan zie je
dat zelfs het kwaad moest medewerken ten goede' . Maar soms
ook niet. Goedkope antwoorden op de vragen rondom het lijden
mag je nooit geven. Dat kunnen we leren van de vrienden van
Job' . En van Job zelf kunnen we leren dat hij aan God niets
ongerijmds toeschreef, toen zijn zonen en dochters door het
instorten van een huis om het leven kwamen' . Hoezeer Job daarna ook zijn nood klaagt, zijn geboortedag vervloekt en God ter
verantwoording roept6 •
Job krijgt tenslotte geen verklaring. Maar wel antwoord. Hij mag
komen tot Gods onbegrijpelijke grootheid. Het schepsel tegenover de Schepper' . En hij mag komen tot volledige overgave.
Daarin vindt hij de rust én de zegen'. Mijn gedachten zijn niet
uw gedachten, zegt God'. Die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard
heeft, zegt Paulus". Zo zal het door pijnlijke geboorteweeën in
de wereldgeschiedenis heengaan, en dat des te heviger naarmate
de geboorte van de nieuwe tijd en de doorbraak van het
Koninkrijk nadert. De wedergebóórte van alle dingen". De Here
Jezus spreekt over het begin der weeën ". En Paulus zegt dat het
verderf plotseling komt, zoals de weeën bij een zwangere
vrouw".
De dingen móeten gebeuren, en met haast. De tijd raakt in een
stroomversnelling. De dagen zullen worden ingekort. Het roepen in de nood van Gods kinderen zal steeds luider worden.
Maar tenslotte zal er recht komen. En dan: met haast, zoals in de
geschiedenis van de onrechtvaardige rechter. Alleen, zal de Zoon
des mensen dan nog het geloof vinden op aarde? (Lucas 18:6-8).

1Wi"lti&..j

en weten we ons in Hem
geborgen als ons morgen
een dodelijk ongeluk
treft, of de Heiland op de
wolken weerkomt met
bazuingeschal?

1. Zie bijv. Matteüs 1:22,
2:23, 26:54 en 56 en
Lucas 21:22, 22:37
2. Lucas 24:25-27
3. Romeinen 8:28
4. Job 42:7-9
5. Job 1:20-22
6. Job 3 en 13:17-28
7. Job 38 en 39,
daarna 40 en 41
8. Job 42:5-6 en 10-17
9. Jesaja 55:8-9
JO. Romeinen 8:32
11. Matteüs 19:27-30
12. Matteüs 24:8
13. 1 Tessalonicenzen 5:
1-3

OPENBARING l:lE

...en welke Hij door de zending van zijn engel...

Engelen spelen een belangrijke rol in de Bijbel en in de geschiedenis van onze wereld. Ze brengen een boodschap uit de hemel
over aan de mensen en ze staan ons op verschillende manieren
bij. Zichtbaar en onzichtbaar'. Kinderen hebben hun eigen engelen in de hemel die voortdurend het aangezicht van de Vader die
in de hemelen is, zien' . Als kind voelde ik me soms bemoedigd
en getroost door een eenvoudig versje dat me geleerd was en dat
erover sprak dat ik omringd was door engelen: 'Twee aan mijn
hoofdje en twee aan mijn voeten, twee aan mijn linker- en mijn
10

•.
Stefanus
zegt dat het volk Israël de
wet ontvangen heeft op
beschikking van engelen". Ook in het Oude
Testament was er de
bemiddelende rol in het
overbrengen van Gods
openbaring.
- Mohammed zegt dat hij
de Koran ontvangen
heeft door bemiddeling
van de engel Gabriël, en

rechterzij; twee die mij dekken en twee die m ij wekken, en twee
die mij leiden naar het hemels paradijs', als ik mij goed herinner!
Dienende geesten, noemt de Schrift ze'. Dienaren van God'. Met
name rondom de geboorte en het leven van de Here Jezus spelen
ze een opvallende rol '. De Joden waren er zich van bewust dat
engelen tot mensen konden spreken, en daarom verklaren ze zó
de stem die uit de hemel tot Jezus sprak: Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem nogmaals verheerlijken!6 In het boek
Openbaring zullen we ze nog veel tegenkomen, omdat ze de
hoofdrol vervullen als uitvoerders van de eindgerichten. De
engel die de bemiddelende rol speelt in het overbrengen van de
hemelse boodschap aan Johannes, weet dat hij slechts een
dienstknecht is. Net als Johannes zelf, en de profeten, en alle kinderen Gods'. Hun gerichtheid is geheel op God. Ze behoren tot
de dimensies van die andere, door God geschapen, wereld: de
hemel. Ze begeren een blik te slaan in dingen die ons mensen
wel geopenbaard zijn' . Hoe hoog de engelen ook in waarde zijn,
toch is de mens de kroon van Gods schepping' . En de Here
Jezus, de eeuwige Zoon Gods, is méns geworden, en als verheerlijkt mens teruggekeerd in de hemel. Als éérsteling lO •
1. Handelingen 12:7-9
2. Matteüs 18: 10
3. Hebreeën 1:14 en
Matteüs 26:53
4. Psalm 103:20-21, Psalm

91: 11 en Lucas 16:22
5. Zie: Lucas 1: 1-38;
Matteüs 1:18-25; Lucas
2:8-20; Matteüs 2:13-15
en 19, Matteüs 4: 11;

Joseph Smith, stichter
van de Mormonen,
spreekt over de openbaring door de engel
Moroni. Maar Paulus
zegt, wanneer zelfs een
engel uit de hemel een
ander evangelie zou
brengen: die zij vervloekt!"

Lucas 22:43; Matteüs
28:2-7; Lucas 24:4-9;
Johannes 20:12 en
Handelingen 1:10-11
6. Johannes 12:28-29
7. Openbaring 22:8-9
8. 1 Petrus 1:12b
9. Psalm 8
JO. 1 Korintiërs 15:20-28
11. Handelingen 7:53
12. Galaten 1:8

lWiüC'l.t'dO OPENBARING 1:1F
.'!I·mmma Het Griekse

... aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven.

Johannes, de dienstknecht van Jezus Christus. Zijn lijfeigene. Hij
is op hoge leeftijd gekomen, deze discipel die Jezus liefhad'. Het
duidt op een bijzondere relatie die Jezus met hem had. Zodanig,
dat Hij, hangend aan het kruis, aan Johannes de zorg voor zijn
moeder Maria overdraagt'. Het is geweldig als je mag weten dat
Jezus van je houdt. Alleen, hoe reageren we daarop? Want Jezus
houdt van ons allemaal. Zijn liefde gaat naar ons allen uit. Jezus,
hem aanziende, kreeg hem lief, staat er geschreven over de rijke
jongeling' . Hij nodigt hem uit de banden met zijn rijkdom te
verbreken en Hem te volgen. Maar de jongeling gaat bedroefd
heen, want hij bezat vele goederen. De dingen van deze wereld
kunnen je geweldig in de greep hebben, zó, dat jij ze niet bezit,
maar dat ze jou bezitten. Dan ben je er in wezen slaaf van. Van je
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woord voor 'te kennen
geven' betekent, wanneer
het gebruikt wordt met
het oog op de toekomst:
van tevoren aanduiden,
voorzeggen. Zie ook
Johannes 12:33, 18:32,
21:19 en Handelingen
11 :28! Het gebruik van
dit woord laat zien dat
het in het boek Openbaring wel degelijk om
ontvouwing van de toekomst gaat, en niet alleen
om een boodschap voor
de christenen ten tijde
van Johannes.

geld, of je carrière, of je seksuele lusten, of je huis, of de tv, of je
muziek, of... enfin, vul zelf maar in.
Johannes heeft alles achter zich gelaten toen hij door Jezus
geroepen werd. Hij was met zijn broer Jakobus bezig in het
bedrijf van hun vader Zebedeüs. Maar ze gingen achter Jezus
aan om vissers van mensen te worden. 4 Omdat het boek
Openbaring door de meesten gedateerd wordt rond 95 na
Christus (hoewel ook een datering tussen 68-70 na Christus,
vóór de verwoesting van Jeruzalem, goed verdedigbaar is!), zou
Johannes een man zijn van meer dan tachtig jaar oud. Zijn hele
leven lang is Johannes nu slaaf van Jezus Christus geweest. Of je
kind bent, of volwassen, van middelbare leeftijd of oud: de Here
kan en wil van je leven gebruik maken. Alleen: leven we voor
onszelf of heeft Hij volledig de beschikking over ons leven? Wie
openstaat voor Hem, ontvangt van Hem, ook bij het ouderworden, steeds dieper geestelijk inzicht.

.'.'*'I.ij+.

1. Johannes 13:23, 19:26,
20:2,21:7 en 20
2. Johannes 19:27
3. Marcus 10:21
4. Marcus 1:16-20

OPENBARING 1:2A

.,I·mmmal Het woord

Deze heeft van het woord Gods getuigd...

Johannes heeft van het woord Gods getuigd. Al meteen aan het
begin van zijn evangelie zegt hij dat dat Woord bij God was, en
dat dat Woord Gód was'. Paulus spreekt over het Gode gelijkzijn van de Here Jezus', toen Hij van eeuwigheid bij de Vader
was. De afdruk van zijn wezen'. Alle dingen zijn door het Woord
geworden, zegt Johannes. God heeft materie, ruimte en tijd
geschapen door het Woord . En het leven. Want in het Woord
was leven, zegt hij4. Paulus zegt dat alle dingen door Hem en tot
Hem geschapen zijn, de zichtbare en de onzichtbare. Maar dat
Hij vóór alles was, dus ook voordat de engelen en de andere
hemelwezens geschapen werden. Ook zij danken hun bestaan
aan Hem'. De oude kerk beleed dit scheppingsmiddelaarschap
van de Zoon, samen met zijn middelaarschap in zijn plaatsvervangend lijden en sterven tot verzoening der zonde' . Dit wezenlijk één zijn van de Zoon met de Vader deed de oude kerk erover
spreken dat de Zoon Zelf niet geschapen is, maar: voortgebracht,
gegenereerd, verwekt'. Hij is de eniggeboren Zoon van de Vader' .
Het grote wonder is dat dit eeuwige Godswoord, deze
Eniggeborene, vlees geworden is' . Mens geworden is. Als later
een van zijn discipelen zegt: Toon ons de Vader, en het is ons
genoeg, dan zegt Hij: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader
gezien lO • En op een andere plaats zegt Hij: Ik en de Vader zijn
één". Dit geweldige geheimenis heeft Johannes mogen zien en
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voor getuigen, en getuige, is in het Grieks: martureo. Daarvan is afgeleid ons woord: martelaar. Bloedgetuige.
Getuige zijn van Jezus is
geen vrijblijvende zaak.
Het heeft vele christenen
het leven gekost. Maar
het bloed der martelaren
bleek het zaad der kerk.
Het bracht vele anderen
juist tot het geloof.
- Om ten diepste te leren
verstaan wie God is,
moeten we naar Jezus
kijken. Geen filosofischtheoretische beschouwingen over het
'Godsbegrip', het
'Allerhoogste', maar een
levende Persoon. De
Zoon heeft ons de Vader
doen kennen".

hij heeft ervan getuigd in al zijn geschriften. Bij deze Jezus
horen, is het grootste dat een mens ooit kan overkomen.
1. Johannes 1:1
2. Filippenzen 2:6
1 3. Hebreeën 1:3

M':'
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7. Psalm 2:7; Hebreeën 1:5
8. Johannes 1: 18, 3: 16 en
18; 1 Johannes 4:9
9. Johannes 1:14
10. Johannes 14:8-9,
zie ook 16:28
11. Johannes 10:30
12. Matteüs 11:27

4. Johannes 1:4
5. Kol~ssenzen 1:15-17
1 6. 1 Tlmoteüs 2:5

OPENBARING 1:2B
~m:mma De naam

... en van het getuigenis van Jezus Christus ...

Opnieuw het woord: getuigenis, waarin martelaar, bloedgetuige
doorklinkt. Het getuigenis van Jezus Christus is alles wat Hij
gezegd én gedaan heeft. Die twee gaan altijd samen.
De woorden die Hij sprak, waren de woorden die de Vader wilde
dat Hij spreken zou'. Geen loze woorden, maar woorden vol
kracht. Woorden die leven wekten, eeuwig leven. Woorden die
mensen rein maakten; naar lichaam, ziel en geest. Gij nu zijt rein
om het woord dat Ik tot u gesproken heb, zegt Hij'. En de verlamde, die door zijn vier vrienden neergelaten wordt door het
dak voor de voeten van Jezus, mag van Hem horen dat zijn zonden vergeven worden én dat zijn lichaam hersteld wordt zodat
hij zijn matras kan opnemen en wegwandelen. Omdat Jezus het
gezegd had. Hij die Zelf het Woord Gods was door wie alle dingen geschapen zijn, spreekt ook in zijn vleeswording, als mens,
woorden met scheppende kracht.
Hij beveelt de winden en de golven stil te worden'. Onder zijn
handen vermenigvuldigen het brood en de vis zich' . Op de bruiloft te Kana wordt het water tot wijn'. De verdorde, verschrompelde hand wordt voor hun ogen een goed functionerende hand
van vlees en bloed, zodat ze volkomen hun verstand kwijtraken' .
De blindgeborene ontvangt nieuwe ogen, wanneer de Here Jezus
slijk erop gelegd heeft', zoals God de héle mens schiep uit het
stof der aarde' . Ja, ook doden wekte Hij op' . Omdat Hij het
leven in Zich had lO • Niet alleen woorden met scheppende kracht
voor het natuurlijke leven. Zijn discipelen zeggen tegen Hem:
Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig
leven ". Jezus spreekt door zijn woord en Geest ook tot ons.
Daarom: lees je Bijbel, bid elke dag!
1. Johannes 14:10
2. Johannes 15:3
3. Matteüs 8:26-27
4. Johannes 6:12-14

'Jezus' betekent: God is
heil. Jezus wordt daarom
Heiland genoemd,
Zaligmaker, Verlosser.
Het is dezelfde naam als
Jozua in het Oude
Testament. Joodse christenen noemen Jezus
daarom ook wel: Yeshua.
- De naam 'Christus'
betekent: Gezalfde. Het is
de Griekse vertaling van
het Hebreeuwse woord
'Messias', dat dus ook
'Gezalfde' betekent. In
Antiochië werden de volgelingen van Jezus voor
het eerst 'christenen'
genoemd". Door dezelfde Geest gezalfde volgelingen van De Gezalfde.

8. Genesis 2:7
9. Johannes 11:33-44;
Marcus 5:35-43; Lucas
7:11-17
10 Johannes 5:26
11. Johannes 6:67-70
12. Handelingen 11:26

5. Johannes 2:7-9
6. Lucas 6:6-11
7. Johannes 9 en
Marcus 8:22-26
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... alles wat hij gezien heeft.

Niet alleen heeft Johannes getuigd van alles wat de Here Jezus
gedurende zijn leven gesproken en gedaan heeft, maar hij heeft
het ook met zijn eigen ogen gezien. Dat maakte hem tot apostel.
Hij was oor- en ooggetuige. Hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord
des levens, verkondigen wij u, schrijft hij in zijn eerste brief'. Ja,
zelfs hun handen hadden Hem aangeraakt, ook na zijn opstanding uit de doden'. Geen zelf verzonnen verhaaltjes, geen vrome
mythen, maar keiharde feiten die je met videocamera's had kunnen vastleggen als die er toen al geweest waren. Hij stond erbij.
Hij heeft gezien hoe de soldaat de speer nam en die in Jezus'
zijde stak, en dat er water met bloed uitkwam. Jezus was niet
bewusteloos of schijndood. De geharde Romeinse beroepssoldaten die talloze executies, waaronder vele kruisigingen, uitvoerden, wisten precies wanneer de dood was ingetreden. Het kapotslaan van de schedel en de beenderen van deze kruiseling was
niet nodig. De speer, schuin omhoog onder de ribben in de
hartstreek gestoken, toonde dat onweerlegbaar aan. Ik was er zelf
bij, zegt Johannes, en ik vertel het jullie opdat je het veilig kan
geloven 3 • Geloven is vertrouwen. Vertrouwen met het hoofd én
het hart. Vertrouwen op de feiten, en de verlossende kracht
ervan ervaren. Geloven = vertrouwen. Daar heeft het Grieks
maar één werkwoord voor. Johannes heeft het allemaal zelf meebeleefd. Het leven van Jezus, zijn woorden en wonderen. Zijn
kruis en opstanding en zijn hemelvaart. En nu mag hij gaan
getuigen van het laatste: de wederkomst in heerlijkheid. De voltooiing van de wereldgeschiedenis nadert. En wat Johannes met
zijn ogen in de geest mocht aanschouwen zal éénmaal ieders oog
zien'. Zijn wij daarop voorbereid?

'il,I'••"'Nu.

I'
Opdat ook
Paulus echt een apostel
zou kunnen zijn, is de
Here Jezus hem persóónlijk verschenen op de weg
naar Damascus', en heeft
de Here hem persoonlijk
onderricht in Arabia6 •
Pas later heeft hij contact
gehad met de andere
apostelen, die voluit zijn
apostelschap hebben
erkend. Daardoor worden zijn brieven
beschouwd als op één
lijn staand met de overige 'Schriften', namelijk
die van het Oude
Testament'. Zo kon ook
Paulus apostel, en dus
oor- en ooggetuige, van
Christus zijn en met
diens gezag spreken en
schrijven.

1.1 Johannes 1:1-3
2. Lucas 24:36-43 en
Johannes 20:24-28
3. Johannes 19:35
4. Zacharia 12:10;
Openbaring 1:7
5. Handelingen 26
6. Galaten 1:15-20
7.2 Petrus 3:14-16

OPENBARING 1:3A

Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie ...

De eerste van de zeven zaligsprekingen uit het boek Openbaring.
Welgelukzalig, vol van eeuwig, goddelijk geluk. Een aparte zaligspreking al meteen aan het begin van het boek. Velen beschouwen het boek Openbaring als een moeilijk, duister boek dat
maar beter gesloten kan blijven. Temeer daar het vaak allerlei
sekten waren en zijn, die zich er meester van maken om allerlei
fantastische voorspellingen eruit af te leiden. De grote reforma14

~1~'IBm!~mlHetboek

werd voorgelezen. De
boekdrukkunst bestond
nog niet. Exemplaren van
de boekrol waren schaars
en kostbaar. Ze moesten
nauwkeurig overgeschreven worden, gekopieerd
met de hand. Wat een
zegen dat door de
moderne media de Bijbel

tor Calvijn schreef er ook nooit een commentaar op. Het was
een gesloten boek voor hem, evenals de tweede helft van het
boek Ezechiël. En toch: zalig hij, die voorleest. Er wordt een
geestelijke zegen belooft voor degene die de inhoud van dit boek
wil bekendmaken. En een geestelijke zegen voor degenen die
ernaar willen luisteren. Niet alleen met hun oren, maar die ook
biddend hun hart ervoor willen openstellen, en het woord als
Maria in hun hart willen bewaren'. Want waarom gaat het in het
boek Openbaring? Om Jezus Christus. Om de Hére Jezus
Christus. Het verwijdert de sluier die er is tussen ons op aarde
en Hij die troont in hemelse heerlijkheid. Het laat zien hoe de
Vader het loon geeft aan de Zoon' . Hoe Hij omringd is door de
hemelse legermachten. Hoe Hij daar als hemelse Hogepriester
zijn ambt voor ons uitoefent, en wat straks de grote Dag des
Heren gaat betekenen als oordeel over de ongelovigen, als
beproeving voor de kinderen Gods maar ook als inleiding tot de
grote eindoverwinning over de machten van zonde, ziekte, duivel en dood. Hij toont tenslotte de opstanding der doden en de
totale vernieuwing van de ganse schepping. Jezus is
Overwinnaar! Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid'. Zijn Koninkrijk komt! Het licht dat nu al schijnt in de
harten van velen, zal alles gaan doorlichten zodat de duistern is
niet meer zal zijn. Juist omdat al die dingen vast en zeker zullen
geschieden, mag en moet de profetie worden voorgelezen en
gehoord. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. En de gelovige
mag weten: hoe donker het er in de wereld en misschien in mijn
persoonlijk leven ook uitziet: Jezus komt!

'\'1'*'.''''"

in bijna alle talen der
wereld voor iedereen
beschikbaar is, zodat
ieder het zelf lezen kan.
De zeven zaligsprekingen: Openbaring 1:3,
14:13,16:15,19:9,20:6 en
22:7 en 14.
- Het horen van het voorlezen vond plaats in de
gemeente. De vroegchristelijke gemeente nam de
gewoonte van het voorlezen over van de Joodse
synagoge en het Joodse
volk. Bijvoorbeeld
Exodus 24:7; Nehemia 8;
Lucas 4: 16; Handelingen
13:15 en 15:21 en
2 Korintiërs 3:14-16.
Paulus verwachtte dat
zijn brieven zouden worden voorgelezen:
Kolossenzen 4: 16;
1 Tessalonicenzen 5:27.
1. Lucas 2:19
2. Johannes 17:5
3. Hebreeën 13:8

OPENBARING 1:3B

mIlIlIl Profetie
heeft niets te maken met
occulte waarzeggerij.
Profetie is van tevoren
geschreven geschiedenis.
Alleen Hij die de geschiedenis kent en in handen
houdt, vóórziet hoe de
toekomst eruit zal zien.
Soms begrepen de profeten zelf niet waarop de
Geest van God in hen
doelde toen Hij van tevoren aan hen dingen liet
zien'. Daarom komt profetie ook nooit voort uit
de wil van een mens;
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... en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat...
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Het bewaren van de woorden der profetie, zoals Maria de woorden in haar hart bewaarde, heeft een bijzondere betekenis. Het
Griekse werkwoord dat gebruikt wordt, tref je ook aan in de eerste Johannesbriet' waar gesproken wordt over het: mijn geboden
bewaren. Zo ook in het evangelie van Johannes' : de geboden van
God, het woord van Jezus bewaren, bewaken. Je eraan vasthouden. Ernaar luisteren en er gehoorzaam op ingaan. Ze in het oog
houden en er gespannen op letten. De wacht houden bij, ze als
een kostbare schat bewaren en bewaken. En ze doen, ernaar handelen. In de zendbrief aan Filadelfia zullen we er nog nader op
terugkomen', omdat daar aan dit woord bewaren nog een andere betekenis gegeven wordt, namelijk het bewaard worden voor
allerlei onheil'. Dit bewaren van de woorden van de profetie is

15

dus wat anders dan het wegstoppen, zoals de man met het ene
talent deed en het maar in de grond stopte en er verder niets
mee deed' . Verzegel de woorden van de profetie van dit boek
niet, zal de engel aan het eind nog eens benadrukken' . Hoe
moeilijk toegankelijk in eerste instantie de beelden en visioenen
soms ook lijken, als we Schrift met Schrift vergelijken en bidden
om te mogen gaan verstaan wat de Geest tot de gemeenten te
zeggen heeft, dan zullen we gaan ontdekken wat een geweldig
bemoedigende boodschap de profetie bevat. Profeteren is voor
de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend spreken, zegt
Paulus' . Ook de dingen aangaande de toekomst mogen die uitwerking op ons hebben en voor ons persoonlijk geestelijk leven
vrucht dragen. Eén van de taken van de Heilige Geest is het verkondigen van de toekomst' . Juist in de eindtijd waarin wij, sinds
Jezus' eerste komst op aarde, leven en het Joodse volk nu al tientallen jaren terugkeert naar het land Israël, hebben we het nodig
de profetie te leren verstaan. Daarom mag het boek Openbaring
opengaan.
en 21-24,15:10,17:6 en
11-15, zie ook Matteüs
1. 1 Johannes 2:3-5,
3:22-24,5:2-3; zie ook
27:36 en 54 en 28:4 en
19
Lucas 11:28
3. Openbaring 3:10
2. Johannes 8:51-55,14:15
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door de Heilige Geest
gedreven hebben mensen
van Godswege
gesproken lO • Wat mensen
vanuit hun denken over
de toekomst te zeggen
hebben, hun wetenschapsbeoefening (waarin ze de lijnen van het
menselijk, vaak technisch
handelen, doortrekken
naar de toekomst)
noemen we futurologie.
Maar dat is iets anders
dan profetie.

4. Zie ook 1 Johannes 5: 18
5. Matteüs 25:14-30
6. Openbaring 22:10
7. 1 Korintiërs 14:3
8. Johannes 16: 13
9. 1 Petrus 1:10-12
10. 2 Petrus 1:20-21

OPENBARING 1:3C

... want de tijd is nabij.

Opnieuw blijkt de urgentie, de drang, de noodzaak van de profetische boodschap. God geeft de openbaring aan Jezus Christus
om aan zijn dienstknechten te tonen datgene wat weldra, met
haast, geschieden moet. De tijd is nabij! Het staat vlak voor de
deur! Ruim negentienhonderd jaar geleden mocht Johannes het
zien en opschrijven, en ook toen al was er dus háást mee. Het
kon niet langer wachten. Er klinkt een echo in door van Daniël
2:28: de bekendmaking van wat in de toekomende dagen
geschieden zal. Keer op keer blijken de profetieën van het Oude
Testament door te klinken in het boek Openbaring. Ook al worden ze formeel weinig letterlijk geciteerd. En ook al gebruikt
Johannes de symbolen van de Joodse apocalyptiek uit zijn
dagen: dit boek is niet een van de vele Joods-apocalyptische
geschriften, maar het is het sluitstuk van de ganse bijbelse openbaring. Hierop lopen de lijnen van het Oude én het Nieuwe
Testament uit. Hier is de focus, het brandpunt van de wereldge-
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~'iI·iII:m:mml Ook de
apostel Paulus weet van
dingen die éérst moeten
geschieden voordat de
komst van de Here Jezus
Christus daar is. Eérst de
afval, éérst de zoon des
verderfs, éérst de totale
doorbraak van de wetteloosheid en de antichrist,
en dán komt Christus'.
- En toch: het kan ieder
moment geschieden.
Ineens kan het zover zijn
dat Hij komt. Zoals het
ook inééns gebeuren kan
dat wij door de dood tot
Hem gaan zullen. Want
wie heeft er een garantie
voor de rest van zijn

