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Een discipelschaptraining om christenen toe te rusten te dienen tot opbouw van het lichaam van Christus (Efe 4:11-16)

studie

UITLEG VAN HET BOEK OPENBARING
Christenen hoeven niet te denken dat het boek
Openbaring onbegrijpelijk of het moeilijkste boek in de
Bijbel is. Satan zou dat graag willen, omdat het boek
Openbaring juist de overwinning van Jezus Christus over
Satan verkondigt! Het boek Openbaring is niet bedoeld om
christenen bang te maken, maar juist om christenen
enorm te bemoedigen met het feit dat zij met Christus
“meer dan overwinnaars” zijn – nu in deze tegenwoordige
wereld en in de toekomst wanneer Jezus terugkeert!
1. Symbolen.
Het boek is een symbolische presentatie van letterlijke maar niet
noodzakelijk identificeerbare gebeurtenissen.

a. Openbaring is een boek met symbolen.
i) Het boek Openbaring openbaart gebeurtenissen door middel
van tekenen of figuurlijke symbolen (Grieks: )(1:1).
ii) Drie tekenen of symbolen (Grieks: ) verschijnen in
de hemel (12:1; 12:3; 15:1). Het zijn tekenen of symbolen “in de
hemel” wat daarmee aantoont dat God op soevereine wijze deze
gebeurtenissen bewerkt en beheert. In contrast met de draak is de
vrouw een “groot (magnifiek, glorieus) teken (symbool)”, wat
duidt op een veel belangrijkere gebeurtenis dan het voorgaande.
iii) Het boek Openbaring is dus geen gewoon “profetisch boek”
(1:3), maar “een profetisch boek dat Gods plan door symbolen of
tekenen bekendmaakt”. Het is een “apocalyps” (een openbaring).
En de openbaring gebeurt door middel van visioenen in symbolen
of tekenen.
b. De symbolen die uitgelegd worden zijn een sleutel voor de
uitleg van het boek Openbaring.
i) Sommige symbolen worden in het boek Openbaring zelf
uitgelegd en zijn een sleutel voor hoe de andere symbolen in het
boek Openbaring uitgelegd dienen te worden.
ii) Symbolen die uitgelegd worden staan in: 1:20; 4:5; 5:6,8;
6:8; 9:1; 11:3-4,8; 12:5,9,17; 13:18; 14:3-5; 16:13-14; 17:910,12,15,18; 19:7-8,11-16; 20:9,14; 21:8-10,22-23.
c. De symbolen vertegenwoordigen veel meer dan alleen maar de
letterlijke betekenis van de symbolen.
De visioenen en symbolen vertegenwoordigen historische trends,
herhalende
historische
gebeurtenissen
of
letterlijke
gebeurtenissen, die niet persé aantoonbare of identificeerbare
gebeurtenissen, personen of tijdsperioden hoeven te zijn.
B.v. “de 7 gouden kandelaren” vertegenwoordigen niet alleen de 7
letterlijke historische gemeenten uit de eerste eeuw n.C., maar
vertegenwoordigen alle christelijke gemeenten in de wereld en in
de hele wereldgeschiedenis (cf. 2:7,11,17,29; 3:6,13,22)!
d. De getallen in het boek Openbaring zijn ook symbolen.
Het getal 2 vertegenwoordigt “getuigen” (11:3). Het getal 3
vertegenwoordigt “God de Drie-eenheid” (1:4-5). Het getal 3½
vertegenwoordigt “een goddelijke beperkt tijdsperiode” (11:23,9,11; 12:6,14; 13:5; Jakobus 5:17). Het getal 4
vertegenwoordigt “de aarde” (7:1). Het getal 6 vertegenwoordigt
“de mens” (13:16-18). Het getal 7 vertegenwoordigt “de
goddelijke volmaaktheid” (1:4). Het getal 10 vertegenwoordigt
“volledigheid” (12:1-3). Het getal 12 vertegenwoordigt “Gods volk
in het Oude Testament (12 stammen)(12:1; 21:12,21)” of in het
Nieuwe Testament (12 apostelen)(21:14,19-20). Het getal 24
vertegenwoordigt “de vertegenwoordigers van de triomferende
kerk in de hemel” (4:4). Het getal 1000 vertegenwoordigt
“absolute
volledigheid”
(20:1-7).
Het
getal
12000
vertegenwoordigt “het nieuwe Jeruzalem” (21:16). En het getal
144000 vertegenwoordigt “het absolute volledige getal van Gods
volk” (7:3-8; 14:1-5).
2. Tijd.

a. Het boek Openbaring is een boodschap voor nu!
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Het boek handelt over gebeurtenissen uit het verleden, heden en
de toekomst en is van toepassing op christenen uit elke eeuw. De
gebeurtenissen beperken zich niet alleen tot het verleden of alleen
tot de toekomst (1:19), maar is bedoeld voor het heden en voor
elke christen in elke eeuw. Zalig is elke christen, die het boek nu
voorleest, of hoort, en bewaart wat erin geschreven staat (1:3;
22:7,10-11)!

b. Het boek Openbaring gaat over Gods overwinning door
Christus.
De nadruk ligt niet op het voorspellen van aantoonbare of
identificeerbare
toekomstige
gebeurtenissen
(toekomstige
geschiedschrijving), maar op de openbaring van Gods plan en kijk
op de historie: verleden, heden en toekomst in steeds herhalende
gebeurtenissen in de geschiedenis tot de laatste gebeurtenissen!
Het boek is hoofdzakelijk een openbaring van Gods plan om te
overwinnen door Christus!
3. Structuur.
Het boek Openbaring is geen lineair chronologisch verslag van
gebeurtenissen. Het boek Openbaring bevat parallelle en
progressieve (opklimmende) gebeurtenissen. Deze leiden tot een
andere manier om de inhoud van het boek te verdelen.

a. De 7 brieven hebben parallelle structuren.
Met weinig onderling verschil, heeft elk brief dezelfde structuur:
i) Geadresseerde. “Schrijf aan de engel der gemeente …” Deze
“engelen” of “boodschappers” zijn de leiders van de gemeenten,
die de gemeenten vertegenwoordigen en verantwoordelijk waren
voor wat er in die gemeenten gebeuren. De brieven zijn gericht
aan alle gemeenten, alle gemeenteleiders en alle gemeenteleden
in de hele wereld (2:7,11 enz.).
ii) Zelfbenoeming van de Auteur. “Dit zegt hij, die …” (letterlijk,
“Deze zijn de woorden van …”). De specifieke zelfbenoeming
houdt verband met de toestand van elk gemeente.
iii) Aanbeveling. “Ik weet uw werken en …”.
iv) Veroordeling. “Maar ik heb tegen u …”.
v) Bevel. “Gedenk dan …” of “Wees niet bevreesd …”of “Bekeer
u dan …”. De waarschuwingen, dreigementen en bevelen staan in
de bevelvorm (imperatief). De gemeenten moeten handelen en de
bedoeling van Christus is dat zij echt veranderen.
vi) Aansporing. “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot
de gemeenten zegt.”
vii) Belofte. “Wie overwint, hem zal ik geven …”. Deze beloften
zijn bedoeld voor degenen die de verzoekingen weerstaan, de
verdrukkingen verdragen en de bevelen gehoorzamen. De
specifieke belofte houdt ook verband met de toestand van elke
gemeente. De volgorde van vi) en vii) is omgekeerd in de laatste 4
brieven.
b. De oorlog komt in parallelle onderdelen van het boek voor.
“De (laatste) oorlog” (Grieks: )(16:12-16; 19:11-21;
20:7-10).
c. De val van Babylon komt in parallelle onderdelen van het boek
voor.
“De val van Babylon” (14:8; 16:17-21; 18:1-24).
d. De 7 zegels, 7 bazuinen en 7 schalen komen in parallelle
onderdelen van het boek voor.
i) De 7 zegels (Openbaring hfst. 6), de 7 bazuinen (Openbaring
hfst. 8) en de 7 schalen (Openbaring hfst. 16) moeten op een
parallele-progressieve (opklimmende) manier uitgelegd worden.
De periode van “7 zegels van verdrukking” en de periode van “7
bazuinen van waarschuwende oordelen” en de periode van “7
schalen van finale oordelen” lopen parallel aan elkaar, maar zijn
tegelijk opklimmend. De 6de zegel, de 7de bazuin en de 7de schaal
symboliseren allen het laatste oordeel.
ii) De volgorde van de zegels, bazuinen en schalen onderling
zijn niet noodzakelijk chronologisch. Zo zijn bv. de eerste 5 zegels
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onderling parallel en ook opklimmend (progressief). De 7 de zegel
introduceert een ontzagwekkende stilte en daarmee de 7 bazuinen
van oordeel. De 6de bazuin en de 6de schaal zijn parallel en
opklimmend: de 6de bazuin symboliseert vreselijke oorlogen in de
wereldgeschiedenis, maar de 6de schaal de laatste oorlog in de
wereldgeschiedenis.

e. De 7 parallelle onderdelen van het boek.
Het boek Openbaring wordt in 7 parallelle onderdelen verdeeld.
Elk onderdeel beschrijft de hele periode van de eerste komst van
Christus tot de tweede komst van Christus. Bijna elk onderdeel
heeft
i) een definitief begin
ii) een lange periode van gebeurtenissen
iii) gevolgd door een korte periode van gebeurtenissen kort
voor de wederkomst van Christus
iv) een definitief einde
v) en een tekening van de eeuwigheid.
De visioenen in de 22 hoofdstukken sluiten dus niet persé
chronologisch op elkaar aan.
f. Progressie in het boek.
In de verschillende onderdelen is er een progressie of toename
van geestelijk conflict, toenemende openbaring van beginselen
van menselijk en goddelijk gedrag en toename van nadruk op
gebeurtenissen van de eindtijd merkbaar.
i) De 1ste zegel wordt altijd op de voet gevolgd door de 2de, 3de ,
4de en 5de zegel. De triomftocht van Christus door de wereld en de
vooruitgang van de verkondiging van het evangelie wordt op de
voet gevolgd door vervolging (afslachting), onderdrukking,
moeilijkheden en zelfs martelaarschap.
ii) De “zegels” (van onvermijdelijke belangrijke gebeurtenissen)
worden gevolgd door de “bazuinen (van waarschuwende
oordelen), en deze worden gevolgd door de “schalen” (van finale
oordelen).
iii) Een kwart van de aarde (6:8) wordt gevolgd door een derde
van de aarde (8:7), en deze wordt gevold door het geheel (16:2).
iv) Toename in eschatologische nadruk. In het 1 ste onderdeel
worden de beloften voor de kerk m.b.t. de eeuwigheid kort
opgesomd (2:7,11,17,26-29; 3:5-6,12,21-22). In het 2 de , 3de en
5de onderdeel wordt de triomferende kerk uitvoeriger getekend
(7:9-17; 14:1-5; 15:2-4). In het 6de onderdeel wordt het
overwinningsfeest van de kerk uitbundig gevierd (19:1-10). Maar
in het 7de onderdeel wordt zowel de ideale als de volmaakte
eindtoestand van de triomferende kerk op de nieuwe aarde
uitgebreid beschreven (21:1 – 22:5)!
g. Het tweede deel van Openbaring houdt zich meer met de
eindtijd bezig dan de eerste.
i) Openbaring 1-14 houdt zich bezig met de gebeurtenissen
gedurende de hele periode van het Nieuwe Testament.
Onderdeel 1. De 7 kandelaren schijnen in de duistere wereld
Onderdeel 2. De 7 zegels openbaren Gods decreten m.b.t. Christus
overwinning en vervolging, verdrukking, rampen en lijden.
Onderdeel 3. De 7 bazuinen zijn aanvankelijke en gedeeltelijke
straffen en waarschuwen.
Onderdeel 4. De vrouw wordt vervolgd door de draak en zijn
helpers. De vijanden van Christus en zijn kerk worden
geïntroduceerd: de draak, het beest, de valse profeet, de hoer
Babylon en mensen die het merkteken van het beest dragen.
ii) Openbaring 15-22 houdt zich meer bezig met de
gebeurtenissen in de eindtijd.
Onderdeel 5. De 7 schalen zijn finale oordelen, vooral over de
mensen die het merkteken van het beest dragen.
Onderdeel 6. De grote hoer Babylon, het beest en valse profeet
gaan uiteindelijk onontkoombaar, onherroepelijk en volledig ten
onder. De Overwinnaar is Jezus Christus. Er is vreugde en feest in
de hemel wanneer Babylon valt en wanneer de Bruid haar bruiloft
met het Lam viert.
Onderdeel 7. Ook de draak gaat uiteindelijk onontkoombaar,
onherroepelijk en volledig ten onder. De tegenwoordige wereld
wordt vernieuwd en het hemelse of nieuwe Jeruzalem daalt neer
op de nieuwe aarde.
4. Voortschrijdende boodschap.
In de wereldgeschiedenis vinden de volgende gebeurtenissen
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steeds bij herhaling plaats:

a. De vestiging van de strijdende kerk in de wereld (Openbaring
hfst. 1-3).
Vanaf de eerste tot de tweede komst van Christus worden steeds
weer nieuwe christelijke gemeenten geplant. Zij komen tot stand
door de prediking van Gods Woord en de toepassing daarvan in de
harten en levens door de heilige Geest. De gemeenten zijn
“kandelaren”, lichtdragers te midden van een wereld die in
duisternis ligt. Christus wandelt en werkt te midden van al de
gemeenten.
b. De vervolging van de strijdende kerk door de wereld
(Openbaring hfst. 4-7).
Vanaf de eerste tot de tweede komst van Christus wordt de
Christelijke Kerk blootgesteld aan vervolging, verdrukking en
moeilijkheden (rampen).
c.Gods straffende en waarschuwende oordelen over de wereld
(Openbaring hfst. 8-11).
Vanaf de eerste tot de tweede komst van Christus laat God zijn
aanvankelijke en gedeeltelijke straffende en waarschuwende
oordelen komen over de goddeloze en onrechtvaardige wereld, die
de strijdende kerk vervolgt en verdrukt. Maar de vele mensen in
de wereld blijven hun harten tegen God verharden en weigeren
zich te bekeren.
d. De overwinning van Christus en zijn kerk over de draak en zijn
helpers (Openbaring hfst. 12-14).
Vanaf de eerste tot de tweede komst van Christus wordt het
telkens weer duidelijk dat dit uiterlijk zichtbare conflict tussen de
strijdende kerk en de wereld eigenlijk een diepere en meer
fundamenteel conflict is tussen Christus en de draak.
e. Gods finale toorn over de onboetvaardigen in de wereld
(Openbaring hfst. 15-16).
Vanaf de eerste tot de tweede komst van Christus wordt keer op
keer Gods finale toorn (schalen) uitgegoten op goddeloze en
onrechtvaardige mensen, die hun harten blijven verharden tegen
God en zijn waarschuwende oordelen (bazuinen). Zij zijn mensen
die het merkteken van het beest ontvangen hebben (16:2). Al
voordat zulke mensen sterven, hebben zij de grens tussen Gods
barmhartige geduld en zijn rechtvaardige toorn gepasseerd (cf.
Matteüs 12:32; Romeinen 1:18-32; 1 Johannes 5:16). Gods finale
toorn wordt op de onboetvaardigen uitgegoten (cf. 9:20-21;
16:9,11,21). Telkens wanneer goddeloze en onrechtvaardige
mensen weigeren zich te bekeren in antwoord op Gods
aanvankelijke en gedeeltelijke straffende en waarschuwende
oordelen (bazuinen), dan wordt Gods finale toorn (schalen) op hen
uitgegoten. Dan bestaat er geen mogelijkheid meer om zich te
bekeren. Op de laatste oordeelsdag is Gods finale toorn tegelijk
zijn volledige toorn (15:1).
f. Gods onontkoombare oordeel van de hoer Babylon, het beest en
de valse profeet (Openbaring hfst. 17-19).
Vanaf de eerste tot de tweede komst van Christus worden satans
antichristelijke immorele machten (de hoer in al haar
verschijningsvormen) keer op keer in de wielen gereden door
satans antichristelijke politieke machten (het beest en koningen in
al hun verschijningsvormen). De uiteindelijke ondergang van de
hoer Babylon, het beest en de valse profeet is onontkoombaar,
onherroepelijk en volledig!
g. Gods koninkrijk nu en in de eeuwigheid (Openbaring hfst. 2022).
i) Vanaf de eerste komst van Christus tot de tweede komst van
Christus is satan gebonden, d.w.z. is zijn macht en invloed aan
banden gelegd (beperkt, begrensd, ingebonden) zodat hij niet kan
verhinderen dat het evangelie naar alle volkeren uitgaat en dat
mensen uit zijn domein weggeroofd worden (20:1-3; Kolossenzen
1:13). Gods koninkrijk is nu reeds een werkelijkheid op aarde
(Matteüs 12:28-29).
ii) Vanaf de eerste komst van Christus tot de tweede komst van
Christus worden de zielen van gestorven christenen overgebracht
naar de tegenwoordigheid van Christus (20:4-6; Filippenzen 1:23).
iii) De tweede komst van Christus maakt een abrupt einde aan
“de (laatste) oorlog”, vernietigt zijn vijanden, doet alle gestorven
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mensen opstaan uit de doden, brengt het laatste oordeel en de
vernieuwing van alle dingen. Gods koninkrijk bereikt dan haar
finale volmaakte fase als het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe
aarde.
5. Indeling met thema.
Lees het boek Openbaring. Probeer het in onderdelen te verdelen.
Geef elk onderdeel een thema.
Onderdeel I
a. Begin 1:9-20
b. Lang
c. Kort
d. Einde
e. Eeuwig

(Openbaring hfst. 1-3)

a. Begin 15:1,5
b. Lang
15:6-8
c. Kort
d. Einde
e. Eeuwig 15:2-4

(Openbaring hfst. 15-16)
16:1-11
16:12-16
16:17-21

Thema. Gods finale toorn over de onboetvaardigen in de wereld.
“In uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn op tegen
de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardige oordeel Gods”
(Romeinen 2:5)
Onderdeel VI

2:1 – 3:22
2:7,11,17,26-29;
2:7,11,17,26-29;

3:10
3:5-6,12,21-22
3:5-6,12,21-22

Thema. De vestiging van de strijdende kerk in de wereld.
“Zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28:20).
Onderdeel II

(Openbaring hfst. 4-7)

a. Begin 4:1 – 5:14
7:1-8
b. Lang
6:1-11
c. Kort
d. Einde
6:12-17
e. Eeuwig
7:9-17

Onderdeel III

(Openbaring hfst. 8-11)
10:1-11
10:7

(Openbaring hfst. 17-19)

a. Begin 17:3
b. Lang
17:1-18
c. Kort
d. Einde
18:1-24
e. Eeuwig

11:1-2a
11:2b-6
11:7-10
11:11-14,17-19
11:15-16

19:17-19
19:11-16,20-21
19:1-10

Thema. Gods onontkoombare oordeel van de hoer Babylon, het beest en de valse
profeet.
“De wereld gaat voorbij en haar begeren”
(1 Johannes 2:17).
Onderdeel VII

8:1

Thema. De vervolging van de strijdende kerk door de wereld.
“In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed. Ik heb de wereld
overwonnen” (Johannes 16:33).

a. Begin 7:1-8 8:2-5
b. Lang
8:6 – 9:21
c. Kort
d. Einde
e. Eeuwig

Onderdeel V

a. Begin
b. Lang
c. Kort
d. Einde
e. Eeuwig

(Openbaring hfst. 20-22)

20:1-3
20:4-6
20:7-10
20:11-15
21:1 – 22:5

Thema. Gods koninkrijk nu en in de eeuwigheid.
“In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft liefgehad”
(Romeinen 8:37).

Thema. Gods straffende en waarschuwende oordelen over de wereld.
“Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem
roepen?” (Lucas 18:7).
Onderdeel IV
a. Begin 12:1-10
b. Lang
12:6,11-17
c. Kort
d. Einde
e. Eeuwig

(Openbaring hfst. 12-14)
13:1-6,11-14
13:7-10,15-18
14:6-13,14-20
14:1-5

Thema. De overwinning van Christus en zijn kerk over de draak en zijn helpers.
“Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad;
dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen” (Genesis 3:15).
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