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Openbaring: Inleiding

Openbaring 1:1-3

God    Jezus Christus    engel     Johannes 

dienaren

Wees bescheiden

Gelukkig….



Openbaring: Inleiding

Schrijver: Johannes

Datering: waarschijnlijk 95-96 na Christus, 

ten tijde van keizer Domitianus

Geadresseerden: zeven gemeenten in Asia, 

Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, 

Filadelfia en Laodicea.
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Openbaring 1: Inleiding



Genre: apocalyptiek

 “Onthulling”

 Visioenen, reis onder begeleiding van een hemelse uitlegger

 God brengt de geschiedenis tot een einde

 De geschiedenis staat vast

 Sterke tegenstellingen:

 Deze slechte wereld – toekomstige goede wereld

 God – satan



Genre: apocalyptiek

Pseudoniem

Literair

Symbolische taal (bijv. “zeven”)

“Fantasy”

Dit genre vraagt om een symbolische uitleg



Genre: profetie

 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij 

die deze profetie horen en zich houden aan wat 

erin geschreven staat. Want de tijd is nabij.

 Openb. 1:3 De bijbeltekst is ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021)

Zie ook Openb. 19:10, 22:7, 22:10, 22:18 en 22:19



Genre: brief

 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in 

Asia. Genade zij u en vrede van Hem die is, die 

was en die komt, en van de zeven geesten voor 

zijn troon, .

 Openb. 1:4 De bijbeltekst is ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021)

Zie ook Openb. 22:21



Kernboodschap

God heeft alles in zijn hand, is “in control.” Ook al 

lijken de omstandigheden dat te ontkennen. De 

gemeente mag dan lijden en wordt zelfs gedood 

omwille van Christus, uiteindelijk zal er 

overwinning zijn, en zullen de tegenstanders van 

God geoordeeld worden. 

Aanmoediging om trouw te blijven in het lijden en 

geen compromissen te sluiten, zelfs als dat alles 

kost.



Indeling
 Openbaring 1-3: De hoofdpersonen worden voorgesteld: Johannes (1:1-11), Christus 

(1:12-20),  en de zeven gemeenten (2:1-3:22).

 Openb. 4-5: Een geopende hemel: God regeert; Christus, de Leeuw en het Lam.

 Openb. 6-8 De zeven zegels met een intermezzo

 Openb. 8-11 De zeven bazuinen met een intermezzo

 Openb. 2:1-14:5 De strijd tussen de gemeente en de machten van het kwaad; met een 

intermezzo

 Openb. 15:1-16:21 De zeven schalen

 Openb. 17:1-19:5 De val van Babylon

 Openb. 19:6-20:15 De eindoverwinning

 Openb. 21:1-22:5 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

 Openb. 22:6-21 Nawoord



Inhoud Openbaring 1:4-8

Van Johannes, aan de zeven gemeenten in 

Asia. Genade zij u en vrede van Hem die is, 

die was en die komt, en van de zeven 

geesten voor zijn troon, Openb. 1:4

 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er 

zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: 

“IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe 

gestuurd.”’ Exodus 3:14

 De bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap 2021)



Inhoud Openbaring 1

Ik, Johannes, uw broeder, die door onze 

eenheid met Jezus net als u deel in de ellende, 

het koninkrijk en de standvastigheid – ik was op 

het eiland Patmos omdat ik over God had 

gesproken en van Jezus had getuigd.

 Openb. 1:9. De bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap 2021)



Samen onderzoeken

 Verwijzingen naar het Oude Testament

Toespelingen op het Oude Testament

Echo’s van het Oude Testament

Belangrijk om Openbaring te begrijpen



De sterren en de kandelaars

Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij 
sprak. Toen zag ik zeven gouden kandelaars, en 
daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was 
gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om 
zijn borst. 

Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn 
rechterhand zag en van de zeven gouden kandelaars: de 
zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, 
en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten zelf.

 Openb. 1:12, 13, 20. De bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap 2021)



Studieavonden over Openbaring

9 november 2022

21 december 2022

18 januari 2023

15 februari 2023

15 maart 2023

12 april 2023



Voorbereiding voor de volgende 
keer

Lees Openbaring 2-5


