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Hoe goed kent u het boek 

Openbaring?

Geen flauw idee waar het boek over 
gaat. Ik lees er niet of nauwelijks in, 
omdat ik het niet begrijp.

 De eerste en laatste hoofdstukken 
begrijp ik nog wel, maar waar de rest 
over gaat weet ik niet.

 De hoofdlijnen en de meeste beelden 
begrijp ik.

 Ik kan elk detail en elk beeld in dit boek 
uitleggen. 
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Reageer op deze uitspraak:
In het boek Openbaringen lezen we hoe de 
Here Jezus in de eindtijd - bij zijn eerste 
wederkomst - de antichrist zal verslaan bij de 
laatste grote oorlog in Armageddon, om 
daarna vanuit Jeruzalem over Israël en de 
wereld te regeren in een duizendjarig 
vrederijk.

 Openbaring

 Geen sprake van eerste of tweede wederkomst

 De antichrist vinden we alleen in 1 en 2 Johannes

 Er vindt geen gevecht plaats

 Alleen sprake van een hemels Jeruzalem als 

eretitel

 Israël wordt niet genoemd in Openbaring

 Vrederijk komt niet voor; wel wordt er gesproken 

over 1000 jaar heersen, samen met de Messias
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Wat gaan we doen?

1. Hoe wil Openbaring gelezen worden? 

Welk genre heeft Openbaring?

Wat betekent dit voor de uitleg? 

2. Inzoomen op Openbaring 1 en 22

3. De belangrijkste uitleg-theorieën van 

Openbaring

4. De hoofdboodschap van het boek als 

geheel.
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Inleiding: Efeziërs 6:10-18
10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn 
macht. 11Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen 
houden tegen de listen van de duivel. 12Onze strijd is niet gericht 
tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de 
machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de 
hemelsferen. 13Neem daarom de wapens van God op om weerstand 
te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid 
stand te kunnen houden.

14Houd stand, met de waarheid als gordel om uw 
heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 
15de inzet voor het evangelie van de vrede als  
sandalen aan uw voeten, 16en draag bovenal het 
geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen
van hem die het kwaad zelf is kunt doven.

17Draag als  helm de verlossing en als zwaard
de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 
18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, 
iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid
voortdurend voor alle heiligen.
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1. Hoe lezen we Openbaring?

Openbaring 1:1-3
1Openbaring van Jezus Christus, die hij van 
God ontving om aan de dienaren van 
God te laten zien wat er binnenkort 
gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze 
openbaring laten meedelen aan zijn 
dienaar Johannes. 2Johannes maakt 
bekend wat God gesproken heeft en 
waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit 
heeft hij allemaal gezien.
3Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig 
zijn zij die deze profetie horen en zich 
houden aan wat hier gezegd wordt. Want 
de tijd is nabij.
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1. De genres van Openbaring

‘Openbaring van Jezus Christus’ (Apokalupsis Iēsou
Christou) (1:1)

✓ Apocalyptiek

‘Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die 
deze profetie (tous logous tēs profēteias) horen en 
zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd 
is nabij (1:3, 22:6-7)

✓ Profetie

‘Schrijf alles wat je ziet in een boek (biblion) en stuur 
dat naar de zeven gemeenten’(1:11)

✓ Brief
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1. Genres: Openbaring als apocalyptiek

God

↓

Jezus Christus

↓

engel

↓

Jezus’ dienaar Johannes

↓

Johannes maakt het bekend 

aan de dienaren van God,

↓

die gelukkig worden als zij deze 

voorlezen, 

ernaar luisteren, 

en zich er aan houden.
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Openbaring van Jezus Christus, 

die hij van God ontving om aan 

de dienaren van God te laten 

zien wat er binnenkort gebeuren 
moet. Hij heeft zijn engel deze 

openbaring laten meedelen aan 

zijn dienaar Johannes. 

Johannes maakt bekend wat 

God gesproken heeft en 
waarvan Jezus Christus heeft 

getuigd; dit heeft hij allemaal 

gezien.

3 Gelukkig is wie dit voorleest, en 
gelukkig zijn zij die deze profetie

horen en zich houden aan wat 

hier gezegd wordt. Want de tijd is 

nabij.



Apocalyps = onthulling, openbaring

Groep literatuur van 200vC – 100nC, voorbeeld 

1Henoch

 Kenmerken van het apocalyptisch genre:

Gebruik van symboliek: 

getallen (7, 10, 12 etc.) 

dieren (beren, ossen, arenden etc.) 

beelden (kronen, ogen, vleugels) 

edelstenen/metalen (saffier, topaas, koper) 

kleuren (rood, wit, goud, purper) 

eschatologisch (=> lange termijn denken, 

oordeel, beloning)

meer dramatisch opgezet dan chronologisch, 

dmv scenes 

aanwezigheid van een engel om uit te leggen
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Voorbeeld symboliek in 1:10-19: Johannes ziet en hoort 

Jezus Christus, de verrezen Heer, in al zijn goddelijke 

glorie, en als de vervulling van vele profetieën
10

 Lampenstandaards

 Uiterlijk van een mens

 Lang gewaad en borstband

 Wit hoofd en haren

 Ogen als vlammend vuur

 Gloeiende voeten

 Stem als watermassa’s

 Zeven sterren in rechterhand

 Uit zijn mond een zwaard

 Gezicht schitterend als de zon



 De lampenstandaards symboliseren de kerk(en) (1:20), dus staat Jezus te 
midden van zijn kerk. Voor de kerk is dit een teken van veiligheid en hoop. 

 Het 'uiterlijk van een mens' is een verwijzing naar Dan.7:13, een profetie die 
vervuld werd in Jezus, die zichzelf vaak de mensenzoon noemde, zie 
Mat.26:64, Joh.1:51.

 De kleding symboliseert koninklijke autoriteit (Jes.22:21), de reinheid van een 
hogepriester (Ex.28:4, 29:5-9) of beide.  

 Jezus' witte hoofd en haren verwijzen naar de perfecte wijsheid van 'een 
oude wijze' in Dan.7:9.

 De vurige ogen symboliseren doordringend, goddelijk inzicht (2:18; 19:12; 
Dan 10:6).

 De bronsgloeiende voeten brengen Dan.10:6 in herinnering, en 
symboliseren glorie, stabiliteit en veiligheid, zie ook 2:18.

 Jezus spreekt met een ontzagwekkende, gezaghebbende goddelijke stem, 
zie ook 1:10. De uitdrukking refereert aan Ezech.1:24, 43:2.

 In Christus' hand-zijn symboliseert veiligheid, want Hij heeft alle macht en 
kracht, denk aan de symboliek van Gods rechterarm. Zie ook 1:20, 2:1, 3:1. 
Jezus legt zelf uit wat de zeven sterren symboliseren in 1:20: de zeven sterren 
zijn de engelen van de zeven gemeenten. 

 Het zwaard uit Jezus' mond refereert aan Jes. 11:4, 49:2: Christus zal 
oordelen, over de volken (19:15), maar ook over valse leer en ontucht in de 
kerk (2:12,16). 

 Jezus' gezicht, dat schittert als de zon doet denken aan goddelijke glorie en 
licht, zie ook 21:23, Ps.84:11, Jes.60:19. Bij de verheerlijking op de berg zien 
we vergelijkbare kenmerken (Matt.17:2). 
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Openbaring als drama:

 Proloog: het kosmisch strijdtoneel, Op.1

 Scene 1: de boodschap voor de kerk(en), Op.2-3

 Belangrijke personages: God, Christus, de gelovigen 

(Op.4,5) en satan

 Scene 2: God oordeelt over het kwaad en over satan, 

dit oordeel is begonnen en de uitslag is bekend, Op.6-20

 Scene 3: God vernieuwt: de mensheid hersteld naar 

Gods oorspronkelijke doel van aanbidding, 

gemeenschap en eenheid, Op.21-22.

Doel: met nieuwe ogen kijken naar bestaande situatie

 Het genre leidt de lezer een symbolische wereld binnen: 

een hemels perspectief op de aardse werkelijkheid. 

 Antwoord op de vraag: Wie heeft de touwtjes in 

handen? 
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Proloog:

Openings

visioen

Centraal 

visioen

Scene 2: Visioenen van oordeel met 

intermezzo’s:

God voltrekt zijn oordeel over zijn vijanden, 

wat lijden met zich meebrengt voor de 

gelovigen

Scene 3: 

Eind-

visioen

Opschrift

1:1-3

De troon 

van God 

en het 

Lam

4:1-5:14

1ste-6de zegel

4 ruiters

6-8

De verzegel-

den en de 

triomferende

menigte, 

7

7de zegel

Stilte in de 

hemel, 

wierook, 

8:1-5

Bruiloft 

van de 

bruide-

gom en 

de bruid.

Hemel 

en 

aarde 

worden 

één.

21-22

Scene 1: 

Zeven 

pastoraal 

profe-

tische

bood-

schap-

pen aan 

de kerk: 

de 7 

brieven

1:4-3:22

1ste-6de

bazuin

8:6-9:21

Joh. moet

profeteren en 

de 2 getuigen

10:1-11:14

7de bazuin

Tijd van oor-

deel en 

beloning

11:15-19

Het kosmisch conflict tussen de draak en het 

lam (vrouw en draak, de 2 beesten), 12-14

1ste-6de schaal)                               7de schaal

15-16 (als inleiding op 17-22)        Het is voorbij!

Val van 

Babylon, 

17-18

Overwinnings-

lied

19:1-10

Tegenstanders

verslagen

19:11-20:15



1. Genres: Openbaring als profetie

Profetie biedt troost en waarschuwing:

Johannes ziet zich in het verlengde van de OT-

profeten

 ±1/3 van Openbaring verwijst naar het OT (m.n. 

Jes., Ez., Dan., Zach.)

 Parallel aan optreden OT profeten: bv ‘schrijf op’ 

(Mozes, Jes., Jer.)

 Vermenging met OT profetieën, bv Openbaring 17

 Verschil met OT profeten: vervullingen in Christus

Openbaring heeft een profetische boodschap en 

brengt deze bij zijn lezers met behulp van 

apocalyptische visioenen en symbolen.
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1. Genres: Openbaring als brief

1:4-5

‘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,

en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, 

de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten 

van de aarde.

1:11

‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 

zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, 

Sardes, Filadelfia en Laodicea.’ 

21:21

De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.
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1. Genres: Openbaring als brief

Standaard opening en slot: de 7 gemeenten zijn de 

specifieke doelgroep 

Johannes schrijft onder zijn eigen naam

Rondzendbrief voor de zeven gemeenten:

 algemene boodschap voor allen

 een specifieke boodschap voor elke gemeenschap in 

het begin

De openbaring is voor Johannes’ eigen tijd:

 Dan.12:4: Maar gij, Daniël, verberg (Gr. kalupson) de 

woorden, en verzegel het boek tot de eindtijd;

 Opb.22:10: En hij zei tot mij: Verzegel de woorden van de 

profetie van dit boek (biblion) niet, want de tijd is nabij.
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1. Genres: apocalyptiek, profetie, brief

Net als de rest van het NT: 

geschreven voor toen, maar eveneens een boodschap 

voor ons.

 1:1 om aan de dienaren van God te laten zien

 22:16 ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze

dingen bekend te maken voor de gemeenten.’ 

 slotformule brieven: ‘hoor wat de Geest tot de 

gemeenten zegt’ 

 zeven gemeenten

 Dus: de hele kerk is inbegrepen
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1. Genres: apocalyptiek, profetie, brief

Het boek Openbaring heeft dus meerdere genres:

1. Apocalyps: het leidt de lezer de onzichtbare 

werkelijkheid binnen -> hoop geven!

2. Profetie: het getuigt van het woord van God en van 

Jezus Christus -> troost en waarschuwing aanzeggen

3. Brief: het is gericht aan 7 kerken in de Romeinse 

provincie Klein-Azië -> eveneens een boodschap 

voor ons
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Wat zijn we aan het doen?

1. Hoe wil Openbaring gelezen worden? 

Welk genre heeft Openbaring?

Wat betekent dit voor de uitleg? 

2. Inzoomen op Openbaring 1 en 22

3. De belangrijkste uitleg-theorieën van 

Openbaring

4. De hoofdboodschap van het boek als 

geheel.
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2. Inzoomen op Op.1 & 22
1Openbaring van Jezus 

Christus, die hij van God 

ontving om aan de dienaren 

van God te laten zien wat er 

binnenkort gebeuren moet. Hij 
heeft zijn engel deze 

openbaring laten meedelen

aan zijn dienaar Johannes. 
2Johannes maakt bekend wat 

God gesproken heeft en 
waarvan Jezus Christus heeft 

getuigd; dit heeft hij allemaal 

gezien.
3Gelukkig is wie dit voorleest, 

en gelukkig zijn zij die 
deze profetie horen en zich 

houden aan wat hier gezegd 

wordt. Want de tijd is nabij.

6Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier 

gezegd is, is betrouwbaar en waar. 
De Heer, de God die profeten bezielt, 

heeft zijn engel gestuurd om aan zijn 

dienaren te laten zien wat er 

binnenkort gebeuren moet.’
7‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich 
houdt aan de profetie van dit boek.
8Ik, Johannes, was het die deze dingen 

hoorde en zag. En toen ik alles 

gehoord en gezien had, wierp ik me 
neer aan de voeten van de engel die 

me deze dingen liet zien, om hem te 

aanbidden. 9Maar hij zei: ‘Doe dat 

niet! Ik ben een dienaar zoals jij en je 

medeprofeten, en zoals degenen die 
zich houden aan wat er in dit boek

staat. Je moet God aanbidden.’ 
10Verder zei hij tegen me: ‘Houd de 
profetie van dit boek niet geheim, 

want de tijd is nabij.
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2. Inzoomen op Op.1 & 22
4Van 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, 5en 
van Jezus Christus, de 

betrouwbare getuige, 
de eerstgeborene van de 

doden, de heerser over de 

vorsten van de aarde. 

11Wie onheil aanricht zal nog meer onheil 
aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner 

worden. Wie goeddoet zal nog meer 
goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger 

worden.’
12‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me 

om iedereen te belonen naar zijn 

daden. 13Ik ben de alfa en de omega, de 

eerste en de laatste, het begin en het 

einde.’
14Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij 

kunnen over de levensboom beschikken 
en zullen de stad door de poorten

binnengaan. 15Buiten is de plaats voor 
de honden die zich bezighouden met 

toverij en ontucht, met moord en 

afgodendienst, voor iedereen die de 

leugen koestert en ernaar handelt.
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2. Inzoomen op Op. 1 & 22

6die een koninkrijk uit ons 

gevormd heeft en ons heeft 
gemaakt tot priesters voor 

God, zijn Vader – aan hem 

komt de eer toe en de 

macht, tot in 
eeuwigheid. Amen.
7Hij komt te midden van de 

wolken, en dan zal iedereen 

hem zien, ook degenen die 

hem doorstoken hebben. Alle 

volken op aarde zullen over 
hem weeklagen. Ja, amen.
8‘Ik ben de alfa en 

de omega,’ zegt God, 
de Heer, ‘ik ben het die is, die 

was en die komt, de 

Almachtige.’

16‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om 

jullie deze dingen bekend te maken 
voor de gemeenten. Ik ben de telg 

van David, zijn nakomeling, de 

stralende morgenster.’
17De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ 

Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat 

wie dorst heeft komen; laat wie dat wil 

vrij drinken van het water dat leven 

geeft.
20Hij die van deze dingen getuigt, zegt: 

‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!
21De genade van onze Heer Jezus zij 

met u allen.
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2. Parallellie tussen Op.1 & 22: een inclusio

 Het boek is af & compleet (zie ook: 22:18-19)

 De boodschap is omkaderd door:

een uitnodiging: gelukkig wie dit hoort en zich er 

aan houdt

een waarschuwing: houd je er aan, de tijd is 

nabij

een belofte: genade voor u, Ik kom spoedig

de authenticiteit: een boodschap van God & 

Jezus (via een engel aan Johannes) voor Gods  

dienaren

 Samenvatting van thema’s en boodschap: blijf 

trouw, leef heilig tot het einde, de beloning wacht!



Wat zijn we aan het doen?

1. Hoe wil Openbaring gelezen worden? 

Welk genre heeft Openbaring?

Wat betekent dit voor de uitleg? 

2. Inzoomen op Openbaring 1 en 22

3. De belangrijkste uitleg-theorieën van 

Openbaring

4. De hoofdboodschap van het boek als 

geheel.
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3. Uitleg-theorieën

Valkuilen bij de uitleg van Openbaring:

 Het apocalyptisch karakter van 

Openbaring uit het oog verliezen

 Vergeten dat Openbaring een

boodschap voor de eerste lezers had

 De Bijbel hanteren als een boek vol

puzzelstukjes die bij elkaar gezocht

moeten worden

 Blijven hangen in de details en daarbij

de grote lijn vergeten
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3. Uitleg-theorieën

 De preterische interpretatie (Latijn: 

praeteritia = het verleden)

 De idealistische interpretatie (tijdloos, 

symbolisch)

 De historicistische interpretatie

 De futuristische interpretatie (of 

eschatologisch

gematigd

extreem

 Eclecticisme
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Interpretatie-

theorie:
tijdslijn

100 nC tweede komst

preterisch

Vervul-

ling 1ste

eeuw
didactische waarde hfst 21 en 22

idealistisch

alles geestelijk opvatten: boodschap

voor de christenen over de strijd tussen

goed en kwaad

Het goede

overwint

historicistisch

hfst 1-3 hfst 4 e.v. Eindtijd

gebeurtenissen,

hfst 19-22

futuristisch hfst 1 – 3      hfst 6-18: 7 jaar verdrukking

Op.19: Christus

komt na periode 

van verdrukking

extreem

futuristisch

E
fe

ze

S
m

y
rn

a

P
e

rg
a

m
u

m

Ty
a

ti
ra

S
a

rd
e

s

Filadelfia

miss. kerk

Opname, grote

verdrukking, 

tweede komst, 

1000-jarig rijk, 
eeuwigheid

Laodicea

Afvall. kerk



Uitleg met respect voor het 

boek 

Uitleg van Openbaring
 Met respect voor historische en literaire context 

(de genres)
 In relatie met de rest van de bijbel, mn OT
 Met aandacht voor de rol van het boek als 

voedsel voor de kerk van alle tijden en plaatsen

Doel van Openbaring:
De kerken geestelijk inzicht geven in hun situatie 
zodat ze hun gedrag daarop aanpassen:
1. Waarschuwen tegen sluiten van compromissen 

met hun wereldse omgeving
2. Oproepen tot volharding te midden van 

verdrukking
3. Troost en uitzicht bieden aan lijdenden
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Wat zijn we aan het doen?

1. Hoe wil Openbaring gelezen worden? 

Welk genre heeft Openbaring?

Wat betekent dit voor de uitleg? 

2. Inzoomen op Openbaring 1 en 22

3. De belangrijkste uitleg-theorieën van 

Openbaring

4. De hoofdboodschap van het boek als 

geheel.
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4. De boodschap van Openbaring

De inclusio van Op.1 & 22:

 Het boek is af & compleet (zie ook: 22:18-19)

 De boodschap is omkaderd door:

een uitnodiging: gelukkig wie dit hoort en zich er 

aan houdt

een waarschuwing: houd je er aan, de tijd is 

nabij

een belofte: genade voor u, Ik kom spoedig

de authenticiteit: een boodschap van God & 

Jezus (via een engel aan Johannes) voor Gods  

dienaren

 Samenvatting van thema’s en boodschap: blijf 

trouw, leef heilig tot het einde, de beloning wacht!



De zeven zegeningen of zaligsprekingen:

1. 1:3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie 
horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. 

2. 14:13 “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer 
sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun 
inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’

3. 16:15 ‘Ik kom onverwacht als een dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en zijn 
kleren aanhoudt

4. 19:9 “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn 
uitgenodigd.”

5. 20:6 Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. 
De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God 
en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.

6. 22:7  Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.

7. 22:14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de 
levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.

Volheid van zegen voor de lezer / hoorder die de boodschap gehoorzaamt: 
gelukkig zijn de trouwe volgelingen van het Lam

4. De boodschap van Openbaring



4. De boodschap van Openbaring
Zelfpresentatie van God en Christus

God: Ik ben de alfa en de omega, 

ik ben het die is, die was en die komt, 

de Almachtige.’ (1:8)

Christus: Ik ben de eerste en de laatste. (1:17 )

God: Ik ben de alfa en de omega, 

het begin en het einde. (21:6 )

Christus: Ik ben de alfa en de omega, 

de eerste en de laatste, 

het begin en het einde. (22:13)

Boodschap:
 Zeven parallelle uitspraken => beeld van goddelijke volheid

 God en Christus worden met elkaar geïdentificeerd

 De eerste en de laatste: Jesaja 44:6 en 48:12 (zie ook Jes.41:4): er is 

maar één God!

 God, de eeuwige Schepper, heeft het eerste woord (de schepping) 

en het laatste woord: ‘Alles maak ik nieuw! … Het is voltrokken’ 

(Op.21:5,6)

 Opvallend veel lofprijs in Openbaring: God en het Lam hebben recht

op onze aanbidding, niemand anders – kies!



4. De boodschap van Openbaring

Christus:

 heeft overwonnen

 is de trouwe getuige

 Is degene die is

 is het geslachte Lam

 Is degene die komt

De gelovige wordt 

aangemoedigd om:

 te overwinnen

 een trouwe getuige te zijn

 aandachtig te luisteren

 een aanbiddingsleven te 

leiden

 missionaire hoop te 

houden
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4. De boodschap van Openbaring
 Bemoedigen van het volk van God, vooral in tijden 

van crises

 Aanmoedigen om trouw te blijven tot het einde, 
zelfs als het je alles kost

 Hoop scheppen door veroordeling van het kwaad 
en volkomen vertrouwen in Gods overwinning op 
dat kwaad

Middel:

 De waarheid tonen door de hoorder/lezer binnen 
te leiden in de onzichtbare werkelijkheid – in 
symbolische taal wordt naar de actuele realiteit 
verwezen

 Diversiteit aan genres: Openbaring geeft inzicht, 
geen voorkennis/voorspelling. 
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Samenvatting

1. Hoe wil Openbaring gelezen worden? 

Drie genres met elk hun eigen kenmerken 
en uitleg

Begrip bij respect voor de genres

2. Inzoomen op Openbaring 1 en 22

 Inclusio toont doel en belang van het boek

3. De belangrijkste uitleg-theorieën van 
Openbaring en de valkuilen bij uitleg

4. De hoofdboodschap van Openbaring

Bemoediging en aanmoediging, vooral in 
moeilijke tijden: blijf trouw, leef heilig tot het 
einde, de beloning wacht!

Hoop bieden door hemels perspectief op 
de werkelijkheid: het einde staat vast, want 
Christus heeft overwonnen
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Avond 2: 8 februari

Welke structuur heeft Openbaring, 

oftewel: hoe is het boek opgebouwd?

 de 7 boodschappen aan de 

gemeenten in Openbaring 2-3 

 het troonvisioen in Openbaring 4-5. 

 de drie reeksen van 7 in Openbaring 6-

16: de zegels, de bazuinen en de 

schalen. 

 Het is handig om voorafgaand aan deze 

avond Openbaring 2-16 thuis te lezen. 
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