
Openbaring 

Inleiding en 

Samenvatting Voorgaande Conferentie 

over Openbaring 1-3 



Opzet Conferentie Openbaring 

 
Waarom een conferentie over Openbaring?: 
- Kennis over de toekomst(verwachting )neemt af.  
- Toekomstverwachting (Hoop) is wezenlijk onderdeel van ons geloof (1Th 

1:10).  
-  Veranderingen aan opvattingen binnen ons  (Vergaderings)publiek. 
  
Daarom: 
- begrijpelijk en opbouwend 
 (ook voor hen die minder  
 vertrouwd zijn met  
 Openbaring)  
- Behandeling binnen een  
 afzienbare termijn van 5 jaar 
  

 



Opzet Conferentie Openbaring 

Aandachtspunten 

• de vragen van de huidige generatie over de toekomst.(vaak ook die 
van onze senioren). 

• link met "wat doen we ermee”.   

• de actualiteit, maar meer dan ooit waken voor speculatie! 

• de rol van de Islam in de eindtijd.  

• verschillende opvattingen met betrekking tot de toekomst  op het 
Bijbelgetrouwe christelijke erf. 

  

wijze van behandelen  

• korte inleidingen met open bespreking 

• gezien het doel en onderwerp : Openbaring in 5 jaar 

 



Doel van Openbaring 

Gehele boek is profetie (1:3; 22:7,10,18,19) 
 

– Enig nagenoeg geheel profetisch boek in NT, 

– Aanvulling op OT: vooral op Ezechiël en Daniël 

– Laatst geïnspireerde  geschrift 

  

Het centrale thema: 

... het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie 
(19:10b). 

 

 



Datering van Openbaring 

 

Eind eerste eeuw 

  einde regering keizer Domitianus (81-96) 

 

Argumenten:  

de kerkhistorische traditie 

de historische gegevens in Op1 

 



Indeling van Openbaring  

Hoofdindeling       1:19 

 

-    Wat u hebt gezien: de verschijning van de 
Zoon des mensen:         1:10-20 

- Wat is: tussengedeelte = de tegenwoordige 
tijd:       2-3 

- Wat hierna gebeuren zal:   4-22 

 

 

 



Gedetailleerde indeling 4-22 

4-5:   Inleidende visioenen (troonzaal) 

6-7:   1e zes zegels (+ tussenzin) 

8-11:   7e zegel > 7 bazuinen (+ tussenzin) 

12-13:  3 beesten (satan, keizer, antichrist) 

14:   7 scenes uit de Grote Verdrukking 

15-16:  7 schalen 

17-19:1-5:  oordeel over Babylon 

19-22  eindtijdtaferelen 



Wijze van bestuderen 

Per gedeelte bekijken we: 

 

1) Wat staat er precies, en op welke historische 
situatie heeft het betrekking? 

2) Wat is de profetische uitleg? 

3) Hoe kan ik dit nu toepassen? Wat kan ik 
ermee? 



Visies op Openbaring 

Vier visies 
 
• Preterisch: Nagenoeg alle profetieen vervuld in leven van de Heer Jezus 
  of de eerste generatie christenen 
 
• Historisch: Profetische passages gekoppeld aan grote gebeurtenissen 
  in de geschiedenis. Alle tijden vanaf Johannes. 
 
• Idealistisch: De profetische gebeurtenissen vertegenwoordigen grote 
  idealen en principes. Strijd van licht en duisternis.   
 
• Futuristisch: Toekomstig. Veel gebeurtenissen nog niet vervuld, vinden 
  plaats aan het eind van de eeuw tot het einde van de 
  wereld. 
 
 
 



Samenhangende vraagstukken 

1000 jaar uit Openbaring 20:3-7 
• is het symbolisch, het omhoog voortgaan van Gods koninkrijk, ook nu;  vóór 
de 2e komst van Christus? 
• een toekomstig rijk dat letterlijk 1000 jaar duurt, na de 2e komst van Christus? 
 

Grote witte troon op de laatste dag 
•Wat is laatste dag =  Voltooiing van deze wereld ? 

 Israël 
• Visies op Israël in Openbaring 4-20: 

 Geen plek voor Israël? 
 Hier en daar gaat het over Israël? 
 Vrijwel alles gaat over Israël? 

Getallen 
•Symbolisch of letterlijk 



Visies op wederkomst 

I “klassieke” chiliatische opvatting:   
– met komst van de Heer voor de Zijnen op de wolken ,  

– = de opname van de gemeente voor de grote verdrukking.  

– Daarna (7(?)jaar later: ) de komst van de Heer met de Zijnen voor het oog van 
de wereld en daarna het 1000jarig rijk... 

 

 Sleutel teksten:  
 Joh 14: 1-4;  

 Openb 3:10;  

 1 Thes 1:10;  

 1 Thes 4:15-17 

 

 



Visies op wederkomst 

II “klassieke” traditioneel kerkelijk opvatting, 
– Met komst van de Heer op de jongste dag en oordeel over levenden en doden.   

– Daarna de nieuwe hemel  en de nieuwe aarde. 

– Gemeente de voortzetting van Israel : de lijnen lopen vanuit de  

 OT profetiën via de evangelieën door naar de jongste dag...  

 

Sleutelteksten 

Joh. 5:28 ev 

Joh. 6:39 ev 

Joh. 11:25 

Math 13 , 24 en 25 



Inleiding Openbaring 

Hoofdstuk 1 

• Openbaring met (sub-)titel: 
– Van Jezus Christus, - uit God, - via een engel, -aan Johannes en –voor 

de slaven 

• Schrijver:  Johannes (1:1,4,9; 21:2,8) 

• Doel:  Slaven tonen wat spoedig gebeuren moet 

• Christus’ wederkomst  wordt bevestigd 

• Christus gezien als: “Zoon des Mensen”(Dan 7:9,10,13,14;  

  10:5,6) 

• Johannes,  -dodelijk geschrokken, -gerustgesteld, -krijgt opdracht 



Inleiding Openbaring 

 

De verborgenheid: 

 van de zeven sterren die u hebt gezien op mijn rechterhand 

 en de zeven gouden kandelaars: 

 

- De zeven sterren  

- zijn engelen van de 7 gemeenten 

- En de zeven kandelaars  

- zijn de 7 gemeenten 



Openbaring 2 en 3 : De zeven brieven 

Kenmerken en aandachtspunten 

 

• Alle brieven aan alle gemeenten 

• Deze zeven gemeenten speciaal gekozen 

• Handelt over onze verantwoordelijkheid 

• Toepassing op –onszelf, -onze gemeente 

• Zeven specifieke beloftes voor overwinnaars 

• Zeven soorten (types) gemeentes ,  

• Ook  profetische geschiedenis 



Openbaring 2 en 3: de Profetische lijn 

Aandachtspunten 

 
• Periodes parallel met...? 

• Kerkgeschiedenis/-kerkhervorming 

• Wat doen we met wat Hij geeft? 

• Toekomstverwachting / plaats Israel 

• Geheel van de kerk > overblijfsel > enkeling 



• Efeze 

 Na-Apostolische tijd 

• Smyrna 

 Tijd v.d. vervolgingen tot Constantijn 

• Pergamus 

 Staats-christendom ca. 313 – ca. 590  

• Thyatira 

 (Rooms Katholieke )Kerk ca. 590 tot nu toe 

Openbaring: (historisch) Overzicht 



• Sardes 
 Reformatie en wat daaruit geworden is – tot nu toe 

• Filadelfia 
 Opwekkingsbeweging 1830? tot nu toe 

• Laodicea 

 Verrassing 

Openbaring: (historisch) Overzicht 



Efeze 

Christus:   Zeven sterren in de rechterhand 

    wandelt tussen 7 kandelaars 

Toetst/ waardeert: Arbeid en volharding 

Ziet/verwijt: Diepe val : 

    Eerste liefde verlaten 

Beloning:   Boom van het leven 

 

Periode:   Vlak na de apostelen. 



Smyrna 

Christus:   Eerste en Laatste en Levende 

Toetst/waardeert:  U bent rijk 

Ziet:    Verdrukking en armoede 

Verwijt  -     

Beloning:   Kroon van het leven  

    Geen deel aan tweede dood 

 

Periode:   Verdrukking tot op Constatijn 

 



Pergamus 

Christus:   Hij met het scherpe    
   tweesnijdende zwaard  

Toetst/waardeert:  Vasthouden aan Mijn  
    Naam en geloof niet  
    verloochend 

Ziet:    Verdrukking en armoede 

Verwijt:  Leer van – Bileam,  

    -Nicolaïeten     
Beloning:   Verborgen manna en 
    witte steen met nieuwe 
    naam 

 
Periode:   Staatskerk na Constatijn 

 



Thyatira 

Christus:   Zoon van God, ogen vuurvlam, 
   voeten blinkend koper. 

Toetst/waardeert:  Werken, liefde, geloof, volharding 
Ziet :   Laatste werken meer dan eerste,  
    maar ook: hoereren en afgoden offers 
Verwijt:  Izebel, profetes laten begaan 

   
Beloning:   Macht geven, volken hoeden,  

   Morgenster 
 
Periode:  Kerk in Middeleeuwen (RK) 

 



Sardes 

Christus:   Hij die de zeven Geesten van God en 
   de zeven sterren heeft 

Toetst/waardeert:  Bij een enkeling: onbevlekte kleren 
Ziet :   Hun werken, die zijn niet volkomen 
    maar ook: hoereren en afgoden offers 
Verwijt  Niet te waken    
Beloning:   Witte kleren en naam niet uitgewist, 
    Christus zal zijn naam belijden voor Zijn  
    Vader en de engelen 
 

Periode:  (Staats)kerken na reformatie 
 



Filadelfia 

Christus:   De Heilige, de Waarachtige met de  
   sleutel van David 

Toetst/waardeert:  Mijn woord bewaard en Mijn Naam niet 
   verloochend 

Ziet:    Hun werken, kleine kracht,hun volharding 
Verwijt:  Geen 
Belofte:  Bewaring voor het uur van de verzoeking 
Beloning:   Pilaar in de tempel van Mijn God, 
    Op hem, de naam van mijn God, de naam 

   van de stad: het nieuwe Jerusalem, en 
   Mijn nieuwe naam 

 
 

Periode:  Opwekkingsbewegingen 
 



Laodicea 

Christus:   De Amen, de trouwe getuige, het begin 
   van de schepping van God. 

toetst/waardeert:  - 
Ziet:    Hun werken, lauwheid 
Verwijt   niet weten: ellendig,  
    jammerlijk, arm, 
     blind en naakt te zijn 
Belofte   Op kloppen opendoen:  
    Christus komt binnen  
    en zal maaltijd met hem houden 
Beloning:   Met Christus zitten op Zijn troon,  
 

Periode:  Christenheid tot op de wederkomst 
 



Aantekeningen bij Openbaring  2 en 3 

7 keer: wie overwint... 

  2: 7  te eten geven van de boom des levens  

 2:11  geen schade lijden van de tweede dood 
 2:17  te eten van verborgen manna; witte  
  steen met nieuwe naam 
 2:27  macht de volken; ijzeren staf;   
  morgenster 
 3: 5  witte klederen; boek des levens 
 3:12  pilaar in de tempel; diverse namen 
 3:21  met Mij zitten op mijn troon 

 



Aantekeningen bij Openbaring  2 en 3 

Opwekkingsbeweging 
 Aanvang ca 1830 
 Een van de leiders:  J.N.Darby 
 

Nieuw 
 Ecclesiologie (kerk-leer) 
 Eschatologie (Leer van de toekomst) 
 Dispensationalisme (leer van de bedelingen) 
 
 

Invloed op het ontstaan van de staat Israël 
 
  
  
  



Aantekeningen bij Openbaring  2 en 3 

Gebeurtenissen/tronen vanaf Hemelvaart 
 
Ps 110:1  Zet U,totdat Ik Uw vijanden... 
Openb 3:21 Ik heb Mij gezet, met Mijn Vader... 
Openb 19 De grote strijd 
Openb 20:4 Met Christus op eigen tronen... 
Luk 22:29 Een koninkrijk beschikt, en op tronen gezeten om de 

  12 stammen van Israel te oordelen. 
Openb 20:1-7 Duizendjarig Rijk 
   Opkomst nieuwe vijanden 
1 Kor 15:25 Christus moet regeren  
Openb 20:7-15 Laatste vijand verslagen 
1Kor 15:28 God alles in allen 
 
 
  

 


