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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. 



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;
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,
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!



Openbaring 1

7 Neem waar, 
Hij komt met de wolken 
en elk oog zal hem zien, 
ook die hem doorstaken 
en alle stammen van het land 
zullen heftig treuren over hem. Ja, amen!

vergl. Openb. 22:8
En ik, Johannes, ben het, die deze dingen 
hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en 
gezien had, wierp ik mij neder...



Openbaring 1

7 Neem waar, 
Hij komt met de wolken
en elk oog zal hem zien, 
en die hem doorstaken 
en alle stammen van het land 
zullen heftig treuren over hem. Ja, amen!

vergelijk de wolkkolom in de woestijn; Ex.13:21
Ps.104:3

... Hij maakt de wolken tot zijn wagen...
Jes.19:1

Zie, JAHWEH rijdt op een snelle wolk...



Openbaring 1

7 Neem waar, 
Hij komt met de wolken
en elk oog zal hem zien,
en die hem doorstaken 
en alle stammen van het land 
zullen heftig treuren over hem. Ja, amen!

= verklarend - namelijk
evenals het volgende 'kai' (=en)



Openbaring 1

7 Neem waar, 
Hij komt met de wolken 
en elk oog zal hem zien,
en die hem doorstaken
en alle stammen van het land
zullen heftig treuren over hem. Ja, amen!

zie ook Mat.24:30 >



Matteüs 24

En dan zal het teken verschijnen 
van de Zoon van de mens in [de] hemel 

en dan zullen heftig treuren
al de stammen van het land

en zij zullen de Zoon van de mens zien, 
komende op de wolken van de hemel, 

met macht en veel heerlijkheid.

zoals was voorzegd in Zach.12:9,10



Openbaring 1

8 Ik ben de alfa en de omega, 
zegt de Heer God, 
die is en die was en die komt, 
de Almachtige.

= "de eerste en de laatste"
= JAHWEH God; Jes.41:4; 44:6; 48:12



Openbaring 1

8 Ik ben de alfa en de omega, 
zegt de Heer God, 
die is en die was en die komt,
de Almachtige.

Gr. 'pantokratoor'
in de LXX vertaling van 'El Shaddai'



Openbaring 1

9 Ik Johannes, jullie broeder 
en mede-deelgenoot 
in de verdrukking 
en in het Koninkrijk 
en in het verduren
in Jezus [Christus]...

= doorstaan, uithouden



Openbaring 1

9 ... ik kwam op het eiland 
(dat Patmos genoemd wordt), 
vanwege het woord van God 
en het getuigenis van Jezus.



afgeleid van 'Palmosa' = palmboom

type van koningschap (>kroon van bladeren)

Maakt deel uit van eilandengroep Dodecanese
(lett. twaalf eilanden)

Patmos, een type van Israël in de volkerenzee



Openbaring 1

9 ... ik kwam op het eiland 
(dat Patmos genoemd wordt),
vanwege het woord van God 
en het getuigenis van Jezus.

= de inhoud van het boek 'Openbaring'
zie ook vers 2

Johannes moest op Patmos zijn om dit 
woord en dit getuigenis te ontvangen



Openbaring 1

10 Ik kwam in geest in de dag van de Heer, 
en ik hoorde achter mij een stem, 
luid als een bazuin, 

d.w.z. niet lichamelijk, maar "in geest" >



Openbaring 17
3 En hij voerde mij in geest weg in de woestijn...

Openbaring 21
10 En hij voerde mij weg, in geest, 

op een grote en hoge berg



Openbaring 1

10 Ik kwam in geest in de dag van de Heer, 
en ik hoorde achter mij een stem, 
luid als een bazuin, 

lett. 'de bij de Heer behorende dag'
of: Heer-lijke dag

de beroemde dag die dikwijls door 
de profeten wordt genoemd

= de dag dat de Heer verschijnt



Openbaring 1

10 Ik kwam in geest in de dag van de Heer, 
en ik hoorde achter mij een stem, 
luid als een bazuin, 

Christus' stem was "als het geluid van vele 
wateren" (:15)

4:1
Na deze dingen nam ik waar (...)
de eerste stem, die ik hoorde, als van 
een bazuin met mij sprak...



Openbaring 1

11 die zei: wat je ziet, 
schrijf dat in een boekrolletje
en zend dat aan de zeven ekklesia's: 
naar Efeze en naar Smyrna 
en naar Pergamum en naar Tyatira 
en naar Sardes en naar Filadelfia 
en naar Laodicea.

Gr. 'biblion' verkleinwoord van 'biblos'



Openbaring 1

11 die zei: wat je ziet, 
schrijf dat in een boekrol 
en zend dat aan de zeven ekklesia's: 
naar Efeze en naar Smyrna 
en naar Pergamum en naar Tyatira 
en naar Sardes en naar Filadelfia 
en naar Laodicea.



Openbaring 1

11 die zei: wat je ziet, 
schrijf dat in een boekrol 
en zend dat aan de zeven ekklesia's: 
naar Efeze en naar Smyrna 
en naar Pergamum en naar Tyatira 
en naar Sardes en naar Filadelfia 
en naar Laodicea.

zie kaartje >





Openbaring 1

12 En ik keerde mij om, 
om de stem te bekijken die met mij sprak 
en toen ik mij omkeerde 
nam ik zeven gouden kandelaren waar, 

een stijlfiguur 'metonomy':
= lett. naamsverwisseling

iets aanduiden met een nauw 
verbonden begrip of beeld:

• neuzen tellen;
• het kantoor gaat een dagje uit.



Openbaring 1

12 En ik keerde mij om, 
om de stem te bekijken die met mij sprak
en toen ik mij omkeerde 
nam ik zeven gouden kandelaren waar, 

vergl. de zevenarmige gouden 
kandelaar in de tabernakel; Ex.25:31



Openbaring 1

13 en in het midden van de kandelaren 
iemand die lijkt op een zoon van een mens, 
gekleed [in een gewaad] tot de voeten reikend 
en omgord aan de borsten 
met een gouden gordel. 

vergl. Ezechiël 1:26
"een gedaante, die er uitzag als een mens"

Daniël 7:13
"... iemand gelijk een mensenzoon"



Openbaring 1

13 en in het midden van de kandelaren 
iemand die lijkt op een zoon van een mens,
gekleed [in een gewaad] tot de voeten reikend
en omgord aan de borsten 
met een gouden gordel. 

zoals de hogepriester  



Openbaring 1

13 en in het midden van de kandelaren 
iemand die lijkt op een zoon van een mens,
gekleed [in een gewaad] tot de voeten reikend
en omgord aan de borsten 
met een gouden gordel. 

> priesterlijke & koninklijk waardigheid; 
Jes.11:5



Openbaring 1

14 Zijn hoofd nu en de haren 
waren als witte wol, als sneeuw, 
en zijn ogen als een vuurvlam.

vergl. Daniël 7:9
Terwijl ik bleef toekijken, 
werden tronen opgesteld, 
en een Oude van dagen zette Zich neder; 
zijn kleed was wit als sneeuw 
en zijn hoofdhaar blank als wol



Openbaring 1

14 Zijn hoofd nu en de haren 
waren als witte wol, als sneeuw,
en zijn ogen als een vuurvlam.

evenals in 2:23 en 19:12

vergl. Daniël 10:6:
... zijn ogen waren als vurige fakkels...



Openbaring 1

15 En zijn voeten waren gelijk wit-brons, 
als in een smeltoven gloeiend gemaakt
en zijn stem was als het geluid van vele wateren.

smeltover > gelouterd, puur
gloeiend > lichtgevend



Openbaring 1

15 En zijn voeten waren gelijk wit-brons, 
als in een smeltoven gloeiend gemaakt 
en zijn stem was als het geluid van vele wateren.

vergl. Ezech.1:24; Openb.14:2; 19:6

Ps.93:4
Maar JAHWEH in de hoogte,
is geweldiger 
dan het bruisen van grote wateren, 
dan de geweldige baren der zee.


