
Openbaring 
Brief aan de kerk



Huishoudelijke mededelingen

 Graag de lijst invullen, voor 
zover nog niet gedaan (naam, 
adres, telefoonnummer, 
mailadres).

 We hebben 3 corveeërs nodig. 
Wie meldt zich?

 Heeft iedereen de presentatie 
op de website van onze 
gemeente kunnen vinden?



Bijbelkring 12-12-2018

Openbaring - Brief aan de kerk

- 20e samenkomst over ‘Ik kom spoedig’.

- Openbaring 22: 6 t/m 21

- Allen hartelijk welkom.



Zingen Gezang 5: 3

Uw koninkrijk koom' toch, o HEER!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.



Bijbelgedeelte voor vanavond

 Openbaring 22: 6 - 21



Terugblik Openbaring 22:1-5
 In dit gedeelte staat de rivier van het water des 

levens centraal.

 De herinnering aan Ezechiëls visioen van de 
tempelstroom (H. 47) ligt voor de hand -> leven in 
de dood als vrucht van verzoening.

 Het Bijbels beeld van water spreekt van de 
overvloed van leven in God dat ons ten deel valt 
door de H. Geest.

 Het geboomte des levens aan weerskanten van de 
rivier benadrukt de levengevende kracht van de 
waterstroom. Alles vloeit uit God (komt uit Gods  
troon).

 Veelzeggend is hetzelfde woordgebruik voor het 
kruishout en dit vruchtdragend geboomte. De lijn is 
duidelijk.

 Duidelijk is ook de lijn van de boom des levens in 
het paradijs (waarheen de toegang werd 
afgesloten) naar het vruchtdragend geboomte in 
het nieuw Jeruzalem.

 Dit alles is gevolg van het opheffen van de vloek 
door Christus, die een vloek werd voor ons.

 Sinds de vloek is weggedaan, is de weg vrij om de 
stroom van levensvolheid en alle bijkomende 
zegeningen te laten stromen naar mensen die van de 
vloek voor eeuwig zijn ontheven.

 De dienst van God is koninklijk en priesterlijk 
tegelijk én geschiedt in volle toewijding.

 Opmerkelijk genoeg ontbreekt het profetisch 
aspect. Waarom?

 De belofte dat er geen nacht meer zal zijn, wordt 
herhaald. Als reden wordt genoemd dat het 
vriendelijk aangezicht van God vol licht naar Zijn 
volk is toegekeerd.



Betrouwbare woorden
(vs. 6)

 Na 20 hoofdstukken vol indrukwekkende
visioenen van hoop en vrees, strijd en 
overwinning, vervagen alle beelden en 
staan we weer in het gewone leven – het  
leven waarvoor dit Bijbelboek is bedoeld.

 Wie spreekt hier? Waarschijnlijk de engel
uit 21:9 en 22:1

 Wat gezegd is, is afkomstig van de 
betrouwbare en waarachtige Getuige
(3:14) en is dus uitermate betrouwbaar.

 Met andere woorden: het gaat zoals is 
voorzegd door de Geest der profetie.

 Veel van de profetieën die door de Geest
der profetie zijn ingegeven, zijn al 
uitgekomen zoals is voorzegd. Dat geldt
ook van de profetieën in het laatste
Bijbelboek.

 Herhaald wordt wat al in het begin (1:1) is  
geuit: dat de voorzegde zaken met spoed
zullen geschieden.



Ik kom spoedig
(vs. 7)

 Er lijkt sprake van een anticlimax aan het 
einde van het boek Openbarbing.

 Het Lam stuwt de geschiedenis naar het 
einde; de overwinning staat vast; de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde lijken binnen
handbereik; Jezus belooft: Ik kom spoedig om 
dit alles te verwerkelijken… en we wachten
intussen al bijna 2000 jaar!

 We zijn er altijd naast als we met Openbaring
in de hand aan het rekenen slaan. Wat Jezus
vraagt is: Hem te verwachten, want Hij is 
onderweg en breekt uiterst onverwacht in de 
aardse werkelijkheid in voor wie Hem niet
verwacht.

 Zalig is wie de woorden van dit profetisch
boek bewaart -> ermee rekent.



Drie getuigen (vs 
8,9)

 De engel heeft getuigd dat de profetieën die 
Johannes heeft ontvangen betrouwbaar zijn
(vs.6), Christus onderstreept de 
betrouwbaarheid van Zijn woorden d.m.v een
zaligspreking (vs. 7b), Johannes voegt er zijn
getuigenis aan toe: ik heb alles met eigen ogen
gezien en met eigen oren gehoord (vs. 8).

 Conclusie: het getuigenis van 2/3 getuigen
bevestigt de betrouwbaarheid van het 
getuigenis.

 Opnieuw (zie 19:10) vervalt Johannes in de 
fout om de uitlegengel te aanbidden, maar 
deze weigert ook nu deze aanbidding met als
argument dat hij evenals Johannes slechts een
dienaar van God en Christus is. 



Niet verzegelen (vs. 10)
 De profeet Daniël kreeg opdracht om zijn visioenen te

verzegelen tot de tijd van vervulling (Dan. 8:26 en 12:4,9). 
Er zouden vier eeuwen verlopen vóór ze vervuld werden.

 Johannes krijgt uit de hemel nadrukkelijk te horen dat hij
‘zijn’ visioenen niet mag verzegelen. De reden? De tijd is 
nabij.

 Klopt dat wel? Nee, als we ervan uitgaan dat de tijd tot de 
vervulling van Daniëls profetie ‘slechts’ vier eeuwen
duurde, terwijl er sinds Johannes’ visioenen al bijna twee 
millennia zijn verstreken. 

 Ja, als we beseffen dat de tijd nabij is. Dat betekent in elk 
geval dat de Openbaring van Johannes bezig is in 
vervullling te gaan doordat de kerk in elke eeuw iets
ervaart van de strijd die in de tijd van de Antichrtist tot 
een climax zal komen.

 Het gaat niet om kloktijd, maar beslissende tijd. En die is 
nabij.



Duidelijke keuze
maken (vs. 11 en 12)

 De dingen spitsen zich toe. Eens is er geen tijd meer
voor bekering. Laat niemand denken dat hij kort voor
het einde de steven nog kan wenden. Ons leven rijpt
ten goede of ten kwade. 

 De woorden over onrecht doen en vuil worden zijn
geen vrijbrief om maar je gang te gaan. Veel meer is 
het een dringend appèl aan gelovigen om zich van hun
goede keuze niet te laten afbrengen. Wie God wil
dienen, moet niet letten op de wereld om hem heen, 
maar het spoor gaan dat de Meester wijst. Het komt
op volharding aan.

 De beloning komt immers niet van de kant van de 
wereld, maar van Jezus Christus die nogmaals
bevestigt dat de tijd dichtbij is dat gebeurt wat is 
vooorzegd. Jezus gaat de kortste en snelste weg.

 Deze schifting speelt altijd een rol, maar vooral in de 
tijd van de antichrist.



Eenheid tussen Vader 
en Zoon (vs.13)

 In Openbaring 1:8 en 21:6 had God 
zich bekend gemaakt als Alpha en 
Omega en ook als Begin en Einde.

 Nu past Christus deze namen op 
zichzelf toe: als Zoon van God is Hij
even zeer en even veel God als God 
de Vader: zonder begin en zonder
einde.

 De Eerste en de Laatste zijn titels
die Christus al eerder op zichzelf
had toegepast (Openb. 1:7 en 2:8).



Volmacht en vrij
entrée (vs. 14).

 Deze zaligspreking geldt voor degenen die ‘Zijn
geboden doen’. 

 Hier is opnieuw geen sprake van goede werken die 
beloond worden, werkheiligheid dus. Dat strijdt
volstrekt met het genadekarakter van de (leer der) 
zaligheid. 

 Bedoeld worden mensen die tegen alles (strijd en 
verdrukking) in niet anders konden dan vasthouden
aan Gods (liefdes)gebod. Het zijn de mensen die 
volhard hebben tot het einde. 

 Zij hebben volmacht om te eten van de boom des 
levens (= ontvangen het eeuwige leven) en geen engel
die hen dat verbiedt (zoals in het paradijs).

 Heel concreet wordt dat eeuwige leven getekend in 
hun (vrij) entrée in het nieuw Jeruzalem.



Buiten (vs. 15)

 Buiten … als de mensen in de tijd van 
Noach die niet wilden luisteren. Buiten
is: prijsgegeven aan het eeuwig
oordeel.

 ‘Honden’ geldt voor alles en iedereen
die de onreinheid liefheeft en doet.

 De andere categorieën kwamen ook al 
voor in Openbaring 21:8:

 Tovenaars (= occulte praktijken)

 Hoereerders (= elke vorm van ontucht)

 Doodslagers

 Afgodendienaars

 Ieder die de leugen liefheeft en doet.



Ik ben… (vs. 16)
 De openbaring is voor heel de kerk (= gemeenten) en 

is afkomstig van Christus, die zich hier identificeert
met de historische Jezus.

 Deze Jezus is de vervulling van alle profetieën die 
het huis van David betreffen.

 Het rijsje uit de afgehouwen tronk van Isaï is de 
oorsprong (= wortel) van het Davidisch koningshuis en 
tegelijk komt Hij er ook uit voort (= geslacht).

 Ook is Hij de vervulling van de profetie van Bileam 
(Num. 24:17).

 Als morgenster (Venus) licht hij op als alle andere
sterren verbleken en kondigt de nieuwe dag aan.

 Babel is de gevallen morgenster (Jes. 14:12). In 
Christus Jezus breekt werkelijk de nieuwe dag vol 
heil aan.



Verlangen (vs. 17)
 De Geest is uitgestort op Pinksterdag: 

begin van de eindtijd. Hij verlangt naar
de voltooiing van alle dingen. 

 De Geest verbindt met Christus zoals een
bruid is verbonden aan haar bruidegom. 

 Het kan niet anders of de bruid verlangt
naar de trouwdag: het voorgoed
samenzijn. Verlangen dat wordt
aangewakkerd door de Geest.

 Al verlangend roept de bruidsgemeente de 
wereld (= die het hoort) ertoe op om af te
zien van wat voorbij gaat en uit te zien
naar wat komt: het beste.

 ‘Die dorst heeft …’ Heel de wereld dorst, 
maar lest die aan verkeerde bronnen. 
Christus biedt alleen water des levens. 
Om niet!

 Deze nodiging is geen vage wens, maar 
dringend bevel.



Dringende waarschuwing 
(vs. 18,19)

 Mozes gebiedt Israël (Deut. 4:2): ‘Gij zult tot dit woord, 
dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; 
opdat gij bewaart de geboden van de HEERE, uw God, die 
ik u gebiede.’

 Wat van de thora geldt, geldt van al Gods woorden, ook
van de laatste.

 Het is levensgevaarlijk om letterlijk of in gedachten iets
van de Bijbel af te doen of er iets aan toe te voegen om 
zo de woorden van God naar onze hand te zetten.

 De straf is ernaar: je krijgt de plagen die in het laatste
Bijbelboek genoemd zijn over je heen en je krijgt geen
deel aan het eeuwige leven.

 Het woord van God vraagt volstrekte gehoorzaamheid
omdat het onze reddding beoogt.

 Een drenkeling gaat toch ook niet met zijn redder 
discussiëren over de manier waarop hij gered wil worden! 



Belofte en reactie (vs. 20)

 Nogmaals bevestigt Christus: Ik kom spoedig. Amen.

 Dat zijn geen loze woorden, want alle beloften van 
God zijn in Christus vast en zeker. We kunnen van  
deze belofte op aan.

 De bevestiging wordt van de kant van Johannes 
beantwoord met de roep vol verlangen: Ja, kom
Heere Jezus!

 Belofte en reactive hangen op het nauwste met 
elkaatr samen: de belofte wil beantwoord worden
door een roep vol verlangen. Is dat er bij ons, dat
verlangen en die roep?! 

 Het is niet aantoonbaar, maar wederkomst en 
verlangen ernaar hangen nauw met elkaar samen. 

 Openbaring eindigt, zoals vrijwel alle brieven, met 
een zegenbede.



Anticlimax?
Na alle meeslepende beelden die ons
getoond zijn, lijkt Openbaring in een
anticlimax te eindigen.

Het eind is er nog (steeds) niet en 
intussen leven wij in een wereld
waarin het beest en de valse profeet
de toon aangeven.

De kerk is een minderheid, wordt
vervolgd en verdrukt.

Niettemin leven wij in de tussentijd: 
tussen D-day en V-day.

Hoe zwaar de strijd ook is: de 
overwinning staat vast en elke dag
brengt ons er dichterbij.



Niet rekenen, maar 
verwachten.

 Alle eeuwen door is er gerekend
m.h.o. op de wederkomst. 

 Nostradamus (1503-1566) deed er
voorspellingen over, de Mayakalender
zou volgens uitleggers 21 december
2012 hebben aangewezen en de 
Amerikaan Harold Camping wist zeker: 
21 mei 2011 was de oordelsdag. 

 Niet één voorspelling is tot dusver
uitgekomen. Wij weten de dag en het 
uur van de wederkomst niet en zullen
er met al onze berekeningen altijd
naast zitten.

 De kerk van Christus wordt geroepen
om te leven en uit te zien alsof Jezus
elk moment komen kan.



Tijd en tijd

 Het Grieks kent twee woorden voor tijd: 
chronos en kairos.

 Chronos is de Griekse god van de tijd die zijn
eigen kinderen verslindt, die maakt dat de 
tijd je als zand door de vingers glipt. Je hebt
er geen grip op.

 Johannes gebruikt het woord ‘kairos’ (vers
10) als tijd om je door Christus te laten
meenemen in de beweging van Zijn
Koninkrijk, om te kiezen tussen goed en 
kwaad (vers 11) en je af te keren van alle
kwalijke praktijken (vers 15). Kairos is de 
(levens)tijd die vervuld is met en gericht is op 
(de komst van) Christus.



Zonder vrees

 Als je met de HC de enige troost
voor leven en sterven kent, zie je 
onbevreesd de Toekomst tegemoet
en weet je met diezelfde HC 
(antwoord 52): Dat ik in alle
droefheid en vervolging precies
Dezelfde tot een Rechter uit de 
hemel verwacht, die zich tevoren
om mijnentwil voor Gods gericht
gesteld heeft en al de vloek van mij
heeft weggenomen. 



Gespreksvragen
1. Hoe komt het slotgedeelte van Openbaring bij u over? Kies uit dit gedeelte een

tekst die bij u blijft haken en vertel waarom dat zo is.

2. Reageer eens op de volgende stelling (en motiveer uw antwoord): ‘Een
gemeente die niet zegt ’Kom, Heer’ Jezus, kom!’ mag van alles zijn: een
vriendelijk genootschap, een goedwillende actiegroep, maar geen gemeente
van Christus.’

3. Wat is het verschil tussen chronos en Kairos? Wat heeft het woord kairos ons te
zeggen met betrekking tot ons dagelijks leven?

4. Jezus voorzegt dat Hij ieder zal belonen naar zijn werk (vs. 12). Binnen de 
reformatorische traditie zijn wij wat huiverig voor de gedachte van hemelse
beloning. Hoe komt dat? Toch is de gedachte aan loon voluit bijbels (zie van de 
vele voorbeelden o.a. Ps. 62:13; Jes. 40:10; Dan. 12:3; Matth. 16:27; Matth. 
25:31-46). Lees samen Matth. 25: 31 – 46. Wat is het verschil tussen de mensen
aan de rechterhand en aan de linkerhand van de Zoon des mensen? Betrek bij
uw antwoord ook Heidelbergse Catechismus, zondag 24, vraag & antw. 62 en 63.

5. Vers 11 dringt aan op een heldere keuze nu het nog kan. Is het daarvan in uw
leven gekomen? Zo niet, wat houdt u ervan tegen? En wat spoort u ertoe aan!

6. Stel voor dat morgen het grote nieuws is: 21 december 2018 komt Jezus terug. 
Wat zou dat met u doen?



De losse
eindjes

afhechten



Volgende keer: 23-01-2019 D.v.

 Uit de Bijbel:

Overige data 
Bijbelkring D.v.:

20-02-2019

06-03-2019

24-04-2019



Zingen Gezang 12: 4 en 5

Houd ons gemoed voor U bereid,
Opdat het blij Uw komst verbeid',
Daar 't in een stil vertrouwen leeft,
Dat Gij ons onze schuld vergeeft.

Bescherm ons, in de bange tijd
Van zielsverzoeking en van strijd;
Laat nooit de boze vijand toe,
Dat hij ons enig' hinder doe.



Einde van 
deze

presentatie
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