Openbaring
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Canonieke plaats
1 Johannes, Apokalypsis, Patmos, 96nC
a) Bemoediging in de strijd voor het evangelie.
b) Christus als Overwinnaar aan de lijdende gemeentes openbaren.
c) Aanbidding van de ware Messias.
d) De Bijbel bevat nergens een gedetailleerder toekomstbeeld.

Impact op de geschiedenis
1 Hiëronymus: dit bevat evenveel raadsel als woorden.
2 Luther: ‘Mijn geest kan zich in dit boek niet vinden en
voor is dat voldoende reden dat ik het niet hoog schat, dat
Christus daarin niet geleerd, noch erkend wordt’.
3 Calvijn: ‘Ik weet niet wat zo’n duistere schrijver wil’.
4 Zwingli: ‘Uit de Openbaring nemen we geen gegevens aan,
want het is geen bijbels boek.’
5 Kant: de ‘dromen van een spokenziener’.
6 Barth: ‘Een gesloten deur wordt geopend, een deken
wordt weggetrokken. In de duisternis wordt het helder,
een vraag vindt haar antwoord, een raadsel zijn oplossing.’

Vormgeving en drama van de brief
1 Zeven acts en zeven scene’s verdeeld over Op1-11+Op12-22.
2 Sleuteltekst Op1:19: wat was, wat is en wat komt.
a) Zeven gemeentes (1:1-3:22): 3x ‘wie overwint’, 4x ‘wie oor heeft’
b) Zeven zegels (6:1-8:1). 4x ‘ruiter’
c) Zeven bazuinen (8:2-11:18). 3x bazuinen met ‘wee’.
d) Zeven persoonlijkheden (11:19-14:20).
e) Zeven schalen (15:1-16:21). 3x ‘uitgegoten’, 4x ‘opgegoten’.
f) Zeven oordelen (17:1-20:15).
g) Zeven nieuwe dingen (21:1-22:21).

Vormgeving en drama van de brief

Opening van het boek (Op1)
1 De belofte van God voor het voorlezen.
2 Johannes kijkt achteruit en ziet Christus.
3 Opdracht om een lange brief te schrijven.

De zeven gemeentes (Op2-3)
1 Landkaart
2 Structuur
a) Opdracht: ‘Schrijf aan de engel’
b) Christus’ karakter: ‘Dit zegt Hij die...’
c) Beoordeling: ‘Ik weet’ (5x ‘Ik ken’)
d) Vermaning: ‘Ik heb tegen jullie’
e) Troost: Verschillende bemoedigingen
f) Oproep: ‘Wie een oor heeft’
g) Belofte: ‘Wie overwint’ (4x ‘die zal Ik geven’).

Profetie van de zeven gemeentes (Op2-3)

De beloftes aan de zeven gemeentes (Op2-3)
1 De levensboom in Gods paradijs (2:7; 22:2)
2 De uitsluiting van de tweede dood (2:11; 21:7-8)
3 De witte keursteen (2:17,28; 21:11,18-21,23; 22:5,16)
4 Het regeren met Christus (2:26-27; 3:21; 22:5)
5 De witte kleren (3:5; 21:2,9vv.)
6 De naam in het levensboek (3:5; 21:27)
7 De tempel Gods (3:12; 21:22vv)
8 Het nieuwe Jeruzalem (3:12; 21:2,10)
9 De naam van God (3:12; 22:4).

De troon en het Lam in de hemel (Op4-5)

Aanbidding van God en het Lam (Op4-5)
1 De vier wezens en oudsten prijzen God (4:8-10)
2 Oudsten, wezens, engelen,prijzen het Lam (5:8-12)
3 Ieder schepsel prijst God en het Lam (5:13)
4 Een grote schare prijst God en het Lam (7:9-10)
5 Engelen, oudsten en wezens prijzen God (7:11)
6 De vierentwintig oudsten prijzen God (11:16-18)
7 Heiligen prijzen God en het Lam (15:2-4)
8 De waterengel en martelaren prijzen God (16:5-7)
9 Een grote schare, oudsten en wezens prijzen God (19:1-8)

Tempelvoorwerpen in Openbaring
1 Openbaring > 70nC, tempel verwoest.
2 Johannes ziet de tempel-objecten in de hemel, daar zijn
de priesters in aanbidding en mengen zich de gebeden.
3 Tempelvoorwerpen
a) De zevenarmige kandelaar (Op4:5).
b) Het gouden wierookaltaar (Op8:3).
c) De tempel van God (Op11:19).
d) De ark van het verbond (Op11:19).
e) Het watervat (Op15:2).

4 Hamvraag: wie wil jij aanbidden?

De zeven zegels (6:1-8:2)
1 Eerste zegel: Het witte paard (6:1-2)
2 Tweede zegel: Het vuurrode paard (6:3-4)
3 Derde zegel: Het zwarte paard (6:5-6)
4 Vierde zegel: Het vale paard (6:7-8)
5 Vijfde zegel: de zielen onder het altaar (6:9-11)
6 Zesde zegel: De grote verwarring (6:12-17)
7 Intermezzo: De verlosten uit Israël en de volken (7:1-17)
8 Zevende zegel: Zeven engelen met bazuinen (8:1-2)
9 Intermezzo: De voorbede in de hemel (8:3-5)

De zeven bazuinen (8:6-11:18)
1 De eerste bazuin: de aarde (8:7)
2 De tweede bazuin: het meer (8:8-9)
3 De derde bazuin: rivieren en waterbronnen (8:10-11)
4 De vierde bazuin: Zon, maan en sterren (8:12-13)
5 Vijfde bazuin (“Wee!”): De sprinkhanen (9:1-12)
6 Zesde bazuin (“Wee!”): De engel aan de Eufraat (9:13-21)
7 Intermezzo: Geopende boek en twee getuigen (10:1-11:13)
8 Zevende bazuin (“Wee!”): Komst van Godsrijk (11:14-18)
9 Intermezzo: Drie tekens in de hemel (11:19-15:4).

De twee getuigen (11:1-13)
1 Tijd: 42 mnd (11:2; 13:5), 1260d (11:3; 12:6), 3,5j (11:9,11).
2 Identiteit van de twee getuigen
a) Alle martelaren van de kerkgeschiedenis / eindtijd
b) Het toekomstige Israël / de huidige gemeente
c) Alle rechtvaardigen / oudsten / profeten
d) Henoch en Elia / Mozes en Elia / Petrus en Paulus
e) De patriarch van de Oosters Orthodoxe kerk en de paus van de
Rooms Katholieke kerk.

Intermezzo: Drie tekens in de hemel (11:19-15:4)
1 Eerste teken: De vrouw en haar zoon (11:19-12:17)
2 Tweede teken: De drie dieren (12:3-13:18)
a) De draak (12:3-18)
b) Het dier uit het water (13:1-10)
c) Het dier uit de aarde (13:11-18)

3 Intermezzo: Zeven scene’s uit de verdrukking (14:1-20)
4 Derde teken: Christus de overwinnaar (15:1-8)

Interpretaties voor χξς (13:18)
1 Symbolische verklaringen
a) Externe Christus-letters, intern slang (antichrist).
b) Ιησους = 888, contrast met 666.
c) 666 = DCLXVI (eerste zes Romeinse getallen achter elkaar).

2 Getalswaarde van namen
a) Latinus (‘Romein’), ‘Caesar Neron’, Vicarius Filii Dei
(‘Plaatsvervanger van de Zoon van God’), ‘Luther’ heeft in het
Hebreeuws de getalwaarde 666.

Interpretaties voor χξς (13:18)
1 Getalparallellen van 666 in de Bijbel
a) Farao had 600 strijdwagens (Ex14:7).
b) Goliaths was zes ellen lang (1Sm17:4), zijn speerpunt woog
zeshonderd sikkels (1Sm17:7).
c) Salomo haalde elk jaar 666 stukken goud binnen (1Kn10:14;
2Kr9:13).
d) De kinderen van Adonikam (bet. ‘mijn heer stond op’) waren met
666 (Ea2:13).
e) Het beeld dat Nebukadnezar opzette was 60 el hoog en 6 el
breed (Dn3:1) en er werden 6 muziekinstrumenten gebruikt
(Dn3:5).

Intermezzo: Zeven scene’s (14:1-20)
1 Twee groepen die levend het vrederijk ingaan (14:1-7)
a) Gelovigen uit Juda in Israël (14:1-5)
b) Gelovigen die het eeuwige evangelie verkondigen (14:6-7)

2 Twee groepen die tegen het vrederijk verzetten (14:8-12)
a) De inwoners van Babylon op aarde (14:8)
b) De goddelozen die het beest aanbidden (14:9-12)

3 Gestorven martelaren (14:13)
4 De komst van Christus (14:14-19)
5 Het oordeel over het kwaad (14:20)

Intermezzo: Drie tekens in de hemel (11:19-15:4)
1 Eerste teken: De vrouw en haar zoon (11:19-12:17)
2 Tweede teken: De drie dieren (12:3-13:18)
a) De draak (12:3-18)
b) Het dier uit het water (13:1-10)
c) Het dier uit de aarde (13:11-18)

3 Intermezzo: Zeven scene’s uit de verdrukking (14:1-20)
4 Derde teken: Christus de overwinnaar (15:1-16:1)
a) Bevrijdingslied vanwege het Lam (15:1-4)
b) Ontvangen van de schalen vanuit de hemeltempel (15:5-16:1)

De zeven schalen (16:2-21)
1 Eerste schaal: op de aarde (16:2)
2 Tweede schaal: op het meer (16:3)
3 Derde schaal: Op de rivieren en de waterbronnen (16:4-7)
4 Vierde schaal: Op de zon (16:8-10)
5 Vijfde schaal: Op de troon van het beest (16:10-11)
6 Zesde schaal: Op de Eufraat (16:12)
7 Intermezzo: De slag bij Harmageddon (16:13-16)
8 Zevende schaal: In de lucht (16:17-21)

Overzicht: Valse en ware bruid (17:1-19:10)
1 Babylon, de hoer en stad van de antichrist (17:1-19:5)
2 Bruiloft van het Lam en verschijning Christus (19:6-21)
3 Regentschap met Christus voor 1000 jaar (20:1-6)
4 Gog en Magog en de witte troon (20:7-15)
5 De aankondiging van de nieuwe schepping (21:1-4)
6 Jeruzalem, de bruid en stad van het Lam (21:5-22:5)
7 Slotwoord (22:6-21)

Chiasme: Komst en vrederijk (19:11-20:15)
A – Verschijning van de Rechter (19:11-16)
B – Oordeel over de misleider en de volken (19:17-21)
C – De satan duizend jaar gebonden (20:1-3)
C’ – De heiligen regeren duizend jaar (20:4-6)
B’ – Oordeel over de misleider en de volken (20:7-10)
A’ – Verschijning voor de Rechter (20:11-15)

Babylon en Jeruzalem
1 Jeruzalem is heilige bruid (21:2,9); Babylon hoereert (17:1-2;
18:9)
2 Jeruzalem daalt neer uit de hemel (21:2); Babylon verheft
zichzelf tegen de hemel (18:5).
3 Jeruzalem wordt de woonplaats van God (21:3,11,22-23);
Babylon wordt de woonplaats van de demonen (18:2).
4 Jeruzalem blijft voor eeuwig (21:6); Babylon scheurt in drieën
(16:19).
5 Jeruzalem kent geen onrecht en onreinheid (21:8,27); Babylon
is gekenmerkt door onrecht en onreinheid (17:4-5; 18:23).
6 Jeruzalem reflecteert Gods heerlijkheid (21:11,23); Babylon
verheerlijkt zichzelf (18:7).

Babylon en Jeruzalem
1 Jeruzalem wordt gerespecteerd door de koningen (21:24);
Babylon wordt gehaat en verwoest door de koningen (17:16,18).
2 Jeruzalem ontvang vrijwillig schatten (21:24); Babylon ontvangt
puur uit handelslust schatten (18:12-17).
3 Jeruzalems inwoners staan in het levensboek (21:27); Babylons
inwoners staan niet in het levensboek (17:8).
4 Jeruzalem schenkt genezing aan de volken (22:1-2); Babylon
vermoordt de heiligen (17:6; 18:24).
5 Jeruzalem draagt naam van God en Lam (22:3-4); Babylon
draagt naam ‘moeder van hoererijen en gruwelen aarde’ (17:5).
6 Jeruzalem is een zegen voor haar bewoners (22:14); Babylon is
een gevaar voor haar bewoners (18:4).

Zegeningen van de nieuwe schepping
1 Geen: (1) zee (21:1); (2) tranen, dood, droefheid, rouw, smart
(21:4); (3) zondaren (21:8); (4) angst (21:12); (5) zon en maan
(21:23); (6) nacht (21:25); (7) zonde of boosheid (21:27); (8)
ziekte (22:2); (9) vloek (22:3).
2 Wel: (1) eeuwige gemeenschap met God (21:3,7,22); (2) alles
nieuwe dingen (21:5); (3) onophoudelijk vloeiend levend water
(21:6; 22:1); (4) onvoorstelbare schoonheid (21:11,21); (5)
eeuwige zekerheid (21:12); (6) eeuwige gemeenschap met alle
gelovigen (21:12,14); (7) volkomen heiligheid (21:16); (8)
onovertreffelijke rijkdom (21:18-21); (9) eeuwig licht (21:23;
22:5); (10) een toegang die steeds open zal blijven (21:25); (11)
eeuwige vrucht van de boom van het leven (22:2); (12) eeuwige
godsdienst (22:3); (13) eeuwig heersen met onze Heer Jezus
Christus (22:5).

Zegeningen van het hemelse Jeruzalem
1 De zegeningen van de heilige stad Jeruzalem herinneren
hierbij terug aan Op2-3: de levensboom (2:7; 22:2), de tweede
dood (2:11; 21:7-8), de overwinnaar (2:17; 21:7), het levensbook
(3:5; 21:27), het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt (3:12; 21:2,10),
de naam van God op het voorhoofd geschreven (3:12; 22:4).
Ook zijn er meerdere contrasten. Tegenover de valse apostelen
in 2:2 staan de ware apostelen in 21:14, tegenover de valse joden
(2:9; 3:9) de ware joden (21:12), tegenover de troon van satan
(2:13) de troon van God (22:1), tegenover de gemeente als
lampenstandaard (1:20; 2:5) het Lam als lamp (21:23-24; 22:5),
tegenover de goddeloosheid in de gemeente (2:14-15,20) de
reinheid en waarheid in de gemeente (21:8,27).
2 Bij wie hoor jij?

