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OPM: 1  Jakobs benauwdheid (Jer. 30:7) verwijst naar de laatste helft van de zevenjarige periode. 
                2  De Hoer in deze hoofdstukken identificeert het religieus systeem van de wereld. 
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Introductie 
 Het leek er jaren op dat niemand in staat was “Openbaring” te ontgrendelen, een boek waarvan 
verondersteld wordt dat het duistere uitspraken en mystieke gebeurtenissen.*   De Bijbel, geïnspireerd door 
onze hemelse Vader, is gegeven voor  “lessen,  voor terechtwijzing, voor correctie, voor instructies voor 
gerechtigheid: dat de man Gods volmaakt is, volkomen toegerust voor alle goede werken.” (2 Tim. 3:16,17) 

 Geen Schriftgedeelte is bedoeld om vleselijk te onderscheiden of privé geïnterpreteerd te worden.   
Vandaag de dag zijn we afhankelijk van dezelfde Heilige Geest die de Schrift inspireerde om ons begrip te 
geven. (2 Petrus 1:19-21) 

 God wil dat we “Openbaring” begrijpen.   Hijzelf koos de titel, wat betekend “dat wat geopenbaard of 
zichtbaar duidelijk gemaakt is.”   God gaf ons dit boek om het Nieuw Testamentische beeld van Jezus af te 
maken dat ons helpt bij onze christelijke ervaring. De hoofdstukken 1, 2 en 3 spreken rechtstreeks tegen 
dagelijks christelijk leven.  

Wanneer je Openbaring onderzoekt, bestudeer deze handleiding, er dan bij.   Onderzoek de schrift 
verwijzing, lees dan de corresponderende uitleg in het programma.   Bereidt jezelf voor de zegen te ontvangen 
die beloofd is aan diegenen die de woorden van Openbaring waarnemen. 

“Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der  
profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, 

   want de tijd is nabij.”             Openbaring 1:3 

 Er wordt 55 keer in de 22 hoofdstukken gerefereerd aan Jezus, aan engelen wordt 55 keer in de 22 
hoofdstukken gerefereerd, aan de Heilige Geest wordt 14 keer gerefereerd in Openbaring.   Er wordt op 10 
verschillende momenten  gewezen op de werken van een persoon.   Er zijn 9 bewijzen van de Opname voor de 
Verdrukking in Openbaring. 

 Satans Tegenstand: Verwarring en Leugens 
 Onze tegenstander, de duivel, is meer gekant tegen dit boek dan tegen alle 65 andere boeken van de 
Bijbel. Hij heeft binnen de kerk enorme hoeveelheden verwarring gezaaid aangaande “Openbaring”. Aangezien 
God niet de schrijver is van verwarring (1Korintiërs 14:33), is alle verwarring binnen de kerkelijke 
gemeenschap van Satan gekomen. Vaak hebben verkeerd geïnformeerde voorgangers Satan geholpen  door het 
verspreiden van zijn verwarring. Er bestaat binnen de kerkelijke gemeenschap een grote leugen en dat is “Het 
boek Openbaring is een moeilijk boek om te begrijpen.” Dat is het niet, mits je de andere boeken van de Bijbel 
kent en je vertrouwd op de Heilige Geest. 
 
___________________ 
* Velen verklaren dat het boek Openbaring een boek van verborgen bedoelingen is. Als dat zo zou zijn, heeft  

God het geen goede titel gegeven. Hij zou het “Het Mysterie, Ontdek Het Als Je Kunt.” Het is verdrietig te 
moeten zeggen, maar dit is te vaak de manier waarop de meeste christenen dit majestueuze en dramatische boek 
benaderen. 
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Hoofdstuk Onderwerpen van Openbaring 

1. Introductie, de omslagbrief van Johannes aan de zeven kerken van Azië. 

2. Brieven aan de kerken van Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira. 

3. Brieven aan de kerken van Sardes, Filadelfia, Laodicea. 

    *4. Johannes openbaring.   (Het Hemels verhaal begint zich te ontvouwen) 

    *5. Het boek met zeven zegels. 

    †6. Het openen van de zegels.  – Het begin van aardse gebeurtenissen. 

    ‡7. 144000 en hun bekeerlingen. – Gods interventie/tussenkomst. 

    †8. Het klinken van de bazuinen.        (Voortzetting van aardse gebeurtenissen tijdens de Verdrukking.) 

    †9. Plaag van sprinkhanen, Oosters leger. 

  ‡10. Zeven donderslagen, de toekomst van Johannes. 

  ‡11. Twee getuigen, zevende bazuin van de engelen. 

  ‡12. Met de zon bekleedde vrouw, mannelijk kind, verborgen overblijfsel. 

  ‡13. Zevenkoppig beest – Het Systeem, antichrist, valse profeet. 

  ‡14. 144000 ingehaald, engelen bediening, voorproefje van Armageddon. 

  ‡15. Introductie op Openbaring 16. 

  †16. Laatste zeven plagen. – Aardse gebeurtenissen. 

  ‡17. De Hoer. 

  ‡18. Doodsbericht van de Hoer. 

*†19. Christus keert terug, Armageddon. – De Triomf. 

*†20. Satan gebonden, 1000jarig rijk, Oordeel vanaf de Witte Troon. – Het Millennium. 

  ‡21. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuw Jeruzalem.  

  ‡22. Nieuw Jeruzalem, afsluiting van de omslagbrief van Johannes. 

 

_______________________ 

*   Verhaal van de hemel 

†   Verhaal van de aarde 

‡   Informatieve hoofdstukken 

Aantekening: Het verhaal van Hoofdstuk 19 begint in de hemel en verschuift met vers 11 naar de aarde. 
  Het verhaal van Hoofdstuk 20 begint op de aarde en verschuift met vers 11 naar de hemel. 

 

 

 

 



7	
	

Sleutels voor de Studie over Openbaring 

I. Openbaring van Jezus. (Openb. 1:1.) 
   A. We zouden altijd moeten leren over Jezus. 

II. Geopenbaard aan Jezus’ dienaars. (Openb. 1:1.) 
III. Indeling van hoofdstukken die twee verbazingwekkende verhalen vertellen. 

A. Hemel – Hoofdstukken 4, 5, 19, 20. 
B. Het verhaal van de aarde – Hoofdstukken 6, 8, 9, 16, 19, 20. 

IV. Informatieve hoofdstukken – 7, 10-15, 17, 18, 21-22. 
V. Gebeurtenissen in verleden, heden, toekomst. (Openb. 1:19.) 

 

Vijf hoofdsleutels die de betekenis van Openbaring ontsluiten: 

 1. De openbaring van Jezus Christus. 

   God gaf deze openbaring alleen aan Jezus. Door de wil van de Vader koos Jezus ervoor 
de profetie met Zijn dienaren te delen. (Openb. 1:1.) Hier zien we Heilige Uitweiding in actie.  God sprak tot 
Jezus, die sprak tot een engel, die sprak tot Johannes, die het opschreef voor anderen – in het bijzonder voor jou 
en mij. 

 2. Bijbels Recht van Gelovigen om Openbaring te Begrijpen. 

 3. Parallelle Berichtgevingen. 

     A. Johannes in de hemelse scène voor Gods troon. 

     B. Johannes in het aardse rijk van actie. 

 4. Informatieve Hoofdstukken. 

De primaire functie van deze hoofdstukken is flashbacks, voorproefjes en andere details 
gerelateerd aan de verhalen van hemel en aarde te geven. Hoewel deze hoofdstukken in 
chronologische volgorde zijn, weerspiegelen ze vaak de gebeurtenissen van het verleden en 
kijken ze vooruit naar de toekomst. Ze geven ook details van gebeurtenissen en 
persoonlijkheden die voorkomen in de ontvouwen verhalen. 

 5. Beschrijving van gebeurtenissen in Verleden, Heden en Toekomst. 

Jezus geeft Johannes een rechtstreeks bevel om te schrijven over gebeurtenissen uit het 
verleden, van het heden en in de toekomst. (Openb. 1:19.)   Het centrale thema van Openbaring 
is niet de periode van Verdrukking, de Scheuring van de Kerk, de gevechten, of het oordeel, 
maar Jezus.   Dit thema Jezus verweeft de hemelse en aardse hoofdstuk indelingen. Om dit 
verhaal te staven, moet Johannes uit Bijbelse verhalen van het verleden en heden halen om de 
toekomstige plannen die Gods plan completeren te onderbouwen.    Daarom komen vroegere 
verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament voor om geloofwaardigheid te geven aan 
toekomstige gebeurtenissen. 
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OPMERKING: Snijdt het Woord recht - 2 Timoteüs 2:15 “Benaarstig u, om uzelven Gode 
beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht 
snijdt.” Zaai geen verwarring door misbruik van de Bijbel. “God is niet de schrijver van verwarring…” 
1 Korintiërs 14:33. Wanneer iemand Bijbelteksten uit de context haalt – volgt verwarring. Schrijf 
een rechtstreekse profetie voor Israël nooit toe aan de kerk.    Schrijf nooit een profetische verklaring 
voor de kerk toe alsof het op Israël betrekking heeft.    Wanneer iemand het bovenstaande doet, is 
verwarring het resultaat. 

Door Deze Studie: (Johannes 8:31-32) 

• Zul je waarheid leren die je niet hebt geweten. 
• Zul je een profetisch verhaal in chronologische volgorde zien. 
• Zul je stukjes kennis combineren die je al in je bezit hebt. 
• Zul je nooit meer dezelfde zijn. 
• Zul je anderen helpen dit majestueuze boek te begrijpen. 

De	studie	zal	zijn	op	de	1ste	en	3de	woensdag	van	de	maand	bij	de	Evangelische	gemeente	“Nardus”,	
Nassaukade	1-5	te	Beilen.	De	start	is	om	19:30	uur	.	

	


