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❑ voorgaande seizoenen besproken:

➢ 2015/16 : 'reken maar' 
over de Bijbelse chronologie

➢ 2016/17: 'de tweede bergrede'
over Matteüs 24

➢ 2017/18: 'rond de wederkomst'

➢ 2018/19: 'de openbaring'



Johannes Calvijn over 'de Openbaring':

"Ik weet niet wat zo'n obscure 
schrijver wil..."



Johannes Calvijn over 'de Openbaring':

"Ik weet niet wat zo'n obscure 
schrijver wil..."

Maarten Luther over 'de Openbaring'

"Mijn geest kan zich in dit boek 
niet vinden en voor mij is dat 
voldoende reden dat ik het niet 
hoog schat, dat Christus daarin 
niet geleerd, noch erkend wordt."



Openbaring 1

1 Onthulling van Jezus Christus 
die God aan hem heeft gegeven, 
om aan zijn slaven de dingen te tonen 
die in snelheid moeten geschieden...

Gr. apocalyps
VANAF-BEDEKKING

= wegnemen van de bedekking



Openbaring 1

1 Onthulling van Jezus Christus
die God aan hem heeft gegeven, 
om aan zijn slaven de dingen te tonen 
die in snelheid moeten geschieden... 

niet: 'van Johannes'
hij die nu nog verborgen is, 
wordt in dit boek onthuld



Openbaring 1

1 Onthulling van Jezus Christus 
die God aan hem heeft gegeven, 
om aan zijn slaven de dingen te tonen 
die in snelheid moeten geschieden... 

> God is de oorsprong van de onthulling
de onthulling is uit God



Openbaring 1

1 Onthulling van Jezus Christus 
die God aan hem heeft gegeven, 
om aan zijn slaven de dingen te tonen 
die in snelheid moeten geschieden... 

niet: 'dienstknechten' (NBG, SV)
ook niet: nieuwsgierigen...

maar zij die 24/7 ten 
dienste staan van Gods werk



Openbaring 1

1 Onthulling van Jezus Christus 
die God aan hem heeft gegeven, 
om aan zijn slaven de dingen te tonen
die in snelheid moeten geschieden... 

'de apocalyps' beschrijft en toont geschiedenis
het is noodzakelijk, lett. 'het is bindend'



Openbaring 1

1 Onthulling van Jezus Christus 
die God aan hem heeft gegeven, 
om aan zijn slaven de dingen te tonen 
die in snelheid moeten geschieden... 

waar het gaat om genade is God lankmoedig
maar in zijn oordelen is Hij snel

Psalm 30:6; Klaagl.3:32 >



Psalm 30
6 want een ogenblik duurt zijn toorn, 

een leven lang zijn welbehagen...



Psalm 30
6 want een ogenblik duurt zijn toorn, 

een leven lang zijn welbehagen...

Klaagliederen 3
32 Want als Hij bedroefd heeft, 

ontfermt Hij Zich
naar de grootheid van zijn gunstbewijzen.

33 Immers niet van harte verdrukt
en bedroeft Hij de mensenkinderen.



Openbaring 1

1... en die hij te kennen geeft 
door zijn boodschapper af te vaardigen 
aan zijn slaaf Johannes.

= Jezus Christus



Openbaring 1

1... en die hij te kennen geeft
door zijn boodschapper af te vaardigen 
aan zijn slaaf Johannes.

nl. "de dingen te tonen 
die in snelheid moeten geschieden" 



Openbaring 1

1... en die hij te kennen geeft 
door zijn boodschapper af te vaardigen
aan zijn slaaf Johannes.

de onthulling... 
van Jezus Christus

uit God
door zijn boodschapper

aan Johannes
voor zijn slaven



Openbaring 1

1... en die hij te kennen geeft 
door zijn boodschapper af te vaardigen
aan zijn slaaf Johannes.

georiënteerd op de besnijdenis; Galaten 2:9 > 



Galaten 2

9 en opmerkende de genade 
die aan mij gegeven wordt, 

hebben Jakobus en Kefas en Johannes, 
die voor steunpilaren golden, 

aan mij en Barnabas 
de rechterhand van gemeenschap gegeven, 

opdat wij voor de natiën zouden zijn, 
zij echter voor de besnijdenis.



Openbaring 1

2 Deze getuigde van het woord van God 
en het getuigenis van Jezus Christus, 
al wat hij waarnam.

Gr. martureo > martelaar
iemand die spreekt van 
wat hij waarnam



Openbaring 1

2 Deze getuigde van het woord van God 
en het getuigenis van Jezus Christus, 
al wat hij waarnam.

en = namelijk
de inhoud van dit boek is woord van 
God en getuigenis van Jezus Christus



Openbaring 1

3 Gelukkig is hij die leest
en degenen die horen 
de woorden van de profetie 
en de dingen 
die daarin geschreven staan bewaart, 
want het tijdstip is nabij. 

of: voorleest
lezen = hardop lezen (vergl. Hand.8:30)



Openbaring 1

3 Gelukkig is hij die leest 
en degenen die horen 
de woorden van de profetie
en de dingen 
die daarin geschreven staan bewaart, 
want het tijdstip is nabij. 

lett. vóór-zegging



Openbaring 1

3 Gelukkig is hij die leest 
en degenen die horen 
de woorden van de profetie 
en de dingen 
die daarin geschreven staan bewaart, 
want het tijdstip is nabij.

als een schat
nl. in het hart 
(vergl. Luc.2:19 en 11:28)



Openbaring 1

3 Gelukkig is hij die leest 
en degenen die horen 
de woorden van de profetie 
en de dingen 
die daarin geschreven staan bewaart,
want het tijdstip is nabij. 

Gr. kairos
= tijd in kwalitatieve zin:

gelegenheid, bestemde tijd, tijdstip, etc.



Openbaring 1

3 Gelukkig is hij die leest 
en degenen die horen 
de woorden van de profetie 
en de dingen 
die daarin geschreven staan bewaart,
want het tijdstip is nabij. 

binnen handbereik, voor het grijpen
zodra Israël zich bekeert

sinds de komst van Christus zijn "de 
laatste dagen" aangebroken (Hebr.1:2)



Johannes 21

22 Jezus zei tegen hem (=Petrus): 
Als Ik wil, dat hij (=Johannes) blijft, 

totdat Ik kom, 
wat gaat het jou aan? 

Jij, volg Mij!
23 Dit woord, dan, 

ging uit onder de broeders, 
dat die leerling (=Johannes) niet sterven zal. 

Maar Jezus zei niet tegen hem, 
dat hij niet sterven zal, 

maar: als Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, 
wat gaat het jou aan?


