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1 Onthulling van Jezus Christus 
die God aan hem heeft gegeven, 
om aan zijn slaven de dingen te tonen 
die in snelheid moeten geschieden 
en die Hij te kennen geeft 
door zijn boodschapper af te vaardigen 
aan zijn slaaf Johannes.



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



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

vergl. "nabij" (Filp.2:30, 27):
Epafroditus, was de dood nabij

zie ook 1Sam.20:3:
"slechts één schrede tussen mij en de dood"

"de openbaring" slechts één roep verwijderd -
het aanroepen van de Naam 
(= Israëls bekering) vergl. Ps.50:14  



Openbaring 1

4 Johannes aan de zeven ekklesia's
die in Asia zijn: 
genade zij jullie en vrede van Hem 
die is en die was en die komt 
en van de zeven geesten 
in het zicht van zijn troon;

Joodse ekklesia's, zie de "ons" in :6!  
gebaseerd op "het evangelie van de 
besnijdenis" (Gal.2:7-9) zoals Jakobus, 
Petrus en Johannes dit in de 
Handelingen-tijd predikten... 



Openbaring 1

4 Johannes aan de zeven ekklesia's
die in Asia zijn: 
genade zij jullie en vrede van Hem 
die is en die was en die komt 
en van de zeven geesten 
in het zicht van zijn troon;

ekklesia's in het buitenland
ze representeren "het Evangelie van het 
Koninkrijk" dat in de wereld gepredikt zal 
worden; vergl. Mat.24:14



Openbaring 1

4 Johannes aan de zeven ekklesia's  
die in Asia zijn: 
genade zij jullie en vrede van Hem 
die is en die was en die komt 
en van de zeven geesten 
in het zicht van zijn troon; 

vergl. naam Johannes =
'JAHWEH is genadig' 



Openbaring 1

4 Johannes aan de zeven ekklesia's  
die in Asia zijn: 
genade zij jullie en vrede van Hem
die is en die was en die komt 
en van de zeven geesten 
in het zicht van zijn troon; 

Jesaja 9:7
Groot zal de heerschappij zijn 
en eindeloos de vrede
op de troon van David 
en over zijn koninkrijk...



Openbaring 1

4 Johannes aan de zeven ekklesia's  
die in Asia zijn: 
genade zij jullie en vrede van Hem
die is en die was en die komt 
en van de zeven geesten 
in het zicht van zijn troon; 

zinspeling op de Godsnaam:
'IK BEN DIE IK BEN'



Openbaring 1

4 Johannes aan de zeven ekklesia's  
die in Asia zijn: 
genade zij jullie en vrede van Hem
die is en die was en die komt
en van de zeven geesten 
in het zicht van zijn troon; 

tegenwoordige tijd: 
lett. die komende is
de 7 ekklesia's representeren die tijd 

vergl. 11:15 >



Openbaring 11

17 en zij zeggen: 
Wij danken u, Heer God, Almachtige, 

die is, en die was, 
dat u uw grote macht hebt genomen, 

en u -heerst.

bij het blazen van de zevende engel
op de zevende bazuin



Openbaring 1

4 Johannes aan de zeven ekklesia's  
die in Asia zijn: 
genade zij jullie en vrede van Hem 
die is en die was en die komt 
en van de zeven geesten
in het zicht van zijn troon; 

= zeven engelen (vergl. Hebr.1:14)
zie 8:1 >



Openbaring 8

2 En ik nam zeven boodschappers waar, 
die voor God stonden

en hen werden zeven bazuinen gegeven.

deze zeven engelen blazen bazuinen
ná Israëls herstel

en vóór de vestiging van het 
Koninkrijk wereldwijd >



1 2 1 13 4 5 16 7

de zeven zegels:
= de vrijkoping van 
het land Israël

zevende zegel: 
Israëls herstel



1 2 1 13 4 5 16 7

2 3 4 5 6 7

de zeven zegels:
= de vrijkoping van 
het land Israël

de zeven bazuinen: 
het Koninkrijk wordt 
wereldwijd gevestigd

1

zevende zegel: 
Israëls herstel



Openbaring 1

5 en van Jezus Christus, 
de getrouwe getuige, 
de eerstgeborene van de doden 
en de overste van de koningen van de aarde. 
Aan hem die ons liefheeft 
en ons verlost uit onze zonden, 
in zijn bloed,

in het bijzonder:
het getuigenis in dit boek (1:2)



Openbaring 1

5 en van Jezus Christus, 
de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de overste van de koningen van de aarde. 
Aan hem die ons liefheeft 
en ons verlost uit onze zonden, 
in zijn bloed,

vergl. Kol.1:18; Hand.26:23
de eerstgeborene uit de doden



Openbaring 1

5 en van Jezus Christus, 
de getrouwe getuige, 
de eerstgeborene van de doden 
en de overste van de koningen van de aarde. 
Aan hem die ons liefheeft 
en ons verlost uit onze zonden, 
in zijn bloed,

vergl. Ps.89:28
Ja, Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, 
tot de hoogste van de koningen der aarde.



Openbaring 1

5 en van Jezus Christus, 
de getrouwe getuige, 
de eerstgeborene van de doden 
en de overste van de koningen van de aarde.
Aan hem die ons liefheeft
en ons verlost uit onze zonden, 
in zijn bloed,

= tegenwoordige tijd



Openbaring 1

5 en van Jezus Christus, 
de getrouwe getuige, 
de eerstgeborene van de doden 
en de overste van de koningen van de aarde.
Aan hem die ons liefheeft
en ons verlost uit onze zonden, 
in zijn bloed,

= losmaakt, bevrijdt



Openbaring 1

5 en van Jezus Christus, 
de getrouwe getuige, 
de eerstgeborene van de doden 
en overste van de koningen van de aarde. 
Aan hem die ons liefheeft 
en ons verlost uit onze zonden, 
in zijn bloed,

verwijzend naar "het Lammetje 
dat staat als geslacht" (5:6)



Openbaring 1

6 en hij maakt ons
een koninkrijk van priesters 
voor zijn God en Vader.
Hem zij de heerlijkheid en de kracht 
tot in de aeonen van de aeonen! Amen!

= Israël! > Ex.19:4,5 >



Exodus 19

5 En nu, indien jullie aandachtig 
naar Mij luisteren 

en mijn verbond bewaart, 
dan zullen jullie Mij 

speciaal ten eigendom zijn 
uit alle volken, 

want de hele aarde behoort Mij.



Exodus 19

5 En nu, indien jullie aandachtig 
naar Mij luisteren 

en mijn verbond bewaart, 
dan zullen jullie Mij 

speciaal ten eigendom zijn 
uit alle volken, 

want de hele aarde behoort Mij.
6 En jullie zullen voor Mij 

een koninkrijk van priesters zijn, 
een heilige natie. 

Dit zijn de woorden 
die je zult spreken 

tot DE ZONEN VAN ISRAËL.



Openbaring 1

6 en hij maakt ons 
een koninkrijk van priesters 
voor zijn God en Vader. 
Hem zij de heerlijkheid en de kracht 
tot in de aeonen van de aeonen! Amen!

= "de enige waarachtige God"
Joh.17:3



Openbaring 1

6 en hij maakte ons 
een koninkrijk van priesters 
voor zijn God en Vader.
Hem zij de heerlijkheid en de kracht 
tot in de aeonen van de aeonen! Amen!

SV: "in alle eeuwigheid"
NBG51: "in alle eeuwigheden"


