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Wat gaan we doen?

 Korte terugblik op het drama in Openbaring

 De drie hoofdthema’s van Opb.17:1-22:5:

De val van Babylon, de hoer

De laatste strijd en het oordeel

De komst van het nieuwe Jeruzalem, de 

bruid 

 Filmpje

 Boodschap van Openbaring
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Opb.

1-5

Opb.

6-20

Opb.

21-22

De strijd op aarde in 

symbolische taal

Opb.6-11 en Opb.15-16

De strijders in de 

geestelijke wereld

symbolisch

gepresenteerd

Opb.12-14 en Opb.17-20• 7 Zegels

• 7 Bazuinen
• Het Lam en 

Gods volk

• De draak en 2 

beesten

• 7 Schalen

Overzicht van Openbaring 6-20



Overzicht van Openbaring 6-20

De strijd op aarde in symbolische taal:

 Openbaring beschrijft in hfst. 6-11 en 15-16 wat we om 

ons heen zien en wat wij meemaken, nu hier, dan daar: 

ziekten, oorlogen, rampen, onderdrukking. De zegels 
beschrijven wat mensen zichzelf en elkaar aandoen.

 Openbaring lijkt te vertellen dat deze rampen in de loop 

van de tijd in ernst toenemen (bazuinen en schalen)

De strijders in de geestelijke wereld:

 Openbaring toont in hfst. 4-5 en 12-14 wat schuilgaat 

achter de strijd op aarde: het is een strijd in de hemelse 

gewesten, die zich (ook) afspeelt op aarde. 

 De hoofdpersonen in die strijd zijn God en het Lam, die 

al overwonnen hebben, en aan de andere kant het 

kwaad: de duivel en zijn handlangers
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Het drama in Openbaring

Jezus waarschuwt en bemoedigt de gemeente(n):

Wie overwint zal heersen op de nieuwe aarde

De strijd op aarde: 

 zegels, bazuinen, schalen: 

God brengt zijn oordeel over de Satan en zijn 
volgelingen 

God brengt bevrijding voor zijn volk

 3 x een intermezzo: 

 De christenen zijn verzegeld en kunnen de dag van 

oordeel doorstaan, al zullen zij lijden onder de strijd

 Het getuigenis van de christenen heeft effect

 De christenen moeten waakzaam blijven voor de 

dag van Jezus’ komst
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Wat zijn we aan het doen?

 Korte terugblik op het drama in Openbaring

 De drie hoofdthema’s van Opb.17:1-22:5:

De val van Babylon, de hoer

De laatste strijd en het oordeel

De komst van het nieuwe Jeruzalem, de bruid 

 Filmpje

 Boodschap van Openbaring
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De val van Babylon, de hoer 

Opb.17-18

Hoe wordt Babylon geschetst?

 Verleiding /hoer: favoriet van koningen en 

handelaars (macht en geld)

 Godslasterend

 Samenwerkend met Satan (het beest uit 12:3)

Wat doet Babylon verkeerd?

 Arrogant en anti-God

 Weelde door onderdrukking, rijkdom door 

uitbuiting

 Focus op handel, inclusief mensenhandel (18:13)

 Christenen doden en vervolgen



De val van Babylon, de hoer 

Opb.17-18

Wat is het oordeel over Babylon?

 Het keert zich tegen zichzelf en iedereen laat haar 

in de steek

 In één uur tijd te gronde gericht

 Het is gevallen en voorgoed verdwenen

 Vreugde bij allen die God dienen (19:1-10)

Moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden 

ter wereld => wat symboliseert Babylon?

 In de tijd van Johannes: Rome

 In onze tijd?
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Wat zijn we aan het doen?

 Korte terugblik op het drama in Openbaring

 De drie hoofdthema’s van Opb.17:1-22:5:

De val van Babylon, de hoer

De laatste strijd en het oordeel

De komst van het nieuwe Jeruzalem, de bruid 

 Filmpje

 Boodschap van Openbaring
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Opb. 6:1-8:5 Opb. 8:6-11 Opb. 15:1-16:21

De zeven zegels

• Oordeel en 

waarschuwing 

door 

oorlog, ziekte en 

hongersnood

• 1/4 deel 

De verzegelden:  

volk van God is 

veilig gesteld 

(verzegeld)

• Gebedsver-

horing: God zal 

verschijnen!

De zeven bazuinen

• Oordeel en 

waarschuwing 

door 

Exodusrampen

• 1/3 deel

De profeterende 

getuigen:

God krijgt de eer 

die Hem toekomt!

• God verschijnt 
& de Messias is 

nu Koning! 

De zeven schalen

• Oordeel en 

waarschuwing 

door 

Exodusrampen

• Alle volgelingen 

van het beest

De zaligspreking:

Jezus komt, sta 

klaar!

• God verschijnt 
& het is voorbij!
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De laatste strijd & het oordeel

De komst van God al drie keer aangekondigd met:

 Donderslagen, groot geraas, bliksemschichten, 

aardbeving (zegel 7, Opb.8:1-5)

 Donderslagen, groot geraas, bliksemschichten, 

aardbeving, zware hagel (bazuin 7, Opb.11:15-19)

 Er volgden bliksemschichten en groot geraas en 

donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo 

zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen 

op aarde waren; verschrikkelijk was die aardbeving. 

… Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de 

mensen, en de mensen lasterden God vanwege de 
plaag van die hagel, want het was een vreselijke 

plaag (schaal 7, Opb.16:16-21)

 = symboliek van Gods verschijning uit Exodus
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De laatste strijd en het 

oordeel  

Op een wit paard met 

medestrijders

 Namen:

 ‘Trouw en Betrouwbaar’ 

 ‘Woord van God’ 

 ‘Hoogste Heer en 

koning’

Met bloed doordrenkte 

kleren

 Zwaard uit zijn mond

 Dit is Christus

Tegenstanders:

 het beest, samen met de 
valse profeet (het beest uit de 

aarde), de koningen op aarde 

met hun troepen

 Het beest werd gevangen 

genomen, levend in de vuurpoel 

met brandende zwavel gegooid. 

 De rest werd gedood door 
het zwaard dat uit de mond van 

de ruiter op het paard kwam, en 

alle vogels aten zich vol aan hun 

vlees (zie Ezechiël 38:17-21).
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Opb. 19:11-21 | Gods komst en oordeel worden nu 

aangekondigd met Ezechiël-symboliek:



De laatste strijd en het 

oordeel  

Een engel uit de hemel grijpt de draak, de slang van 

weleer, duivel, Satan

Vuur daalt neer uit de hemel en vernietigt de duivel 
en zijn twee handlangers

Eerst 1000 jaar en daarna definitief? Of 2 kanten van 

dezelfde medaille?

veel onduidelijkheden => veel discussie

 In 20:1-6 nadruk op bemoediging voor christenen 

die gemarteld zijn voor hun geloofsgetuigenis. 

Vijfde (van de zeven) zaligspreking is speciaal voor 

hen: een bron van hoop

Belangrijkste boodschap: de duivel is definitief 

verslagen!
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Opb. 20:1-15| Gods komst en oordeel worden nu 

beschreven vanuit hemels perspectief:



Wat zijn we aan het doen?

 Korte terugblik op het drama in Openbaring

 De drie hoofdthema’s van Opb.17:1-22:5:

 De val van Babylon, de hoer

 De laatste strijd en het oordeel

 De komst van het nieuwe Jeruzalem, de 

bruid 

 Filmpje

 Boodschap van Openbaring
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De komst van het nieuwe 

Jeruzalem, Opb.21:1-22:5
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de 

eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er 

niet meer. 

Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel 

neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich 

mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 

‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij 

zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer 
zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er 

eerst was is voorbij.’

Echo’s van Jes.25,52,61,65, Ps,84



Het nieuwe Jeruzalem

 Daalt uit de hemel, getooid als bruid

 Tegelijkertijd stad en volk van God

 Wat Johannes zag en hoorde vormt samen het 

beeld van God, die woont onder de mensen

 Compleet herstel van Genesis 1&2:

God en mens wonen samen

Geen gevolgen van de zondeval meer (zie ook 

22:3)



Het nieuwe Jeruzalem

1. 21:11-21  een symbolische beschrijving van het 

uiterlijk van het nieuwe Jeruzalem

2. 21:22-27  een beschrijving van het karakter van 
het nieuwe Jeruzalem

3. 22:1-5  een beschrijving van het nieuwe 

Jeruzalem als een hersteld Hof van Eden



1. Het uiterlijk van het nieuwe 

Jeruzalem, Opb. 21:11-21

 Beschrijving gebaseerd 

op Ezechiëls tempel 

(Ez.40,47,48)

 Schitterend door Gods 

luister

 Gods volk is er: 

vertegenwoordigd in 12 

aartsvaders en 12 

apostelen

 Volmaakte kubus van 

12.000 stadiën = ong. 

2220 km



2. Het karakter van het nieuwe 

Jeruzalem, Opb. 21:22-27

 Geen tempel, want God is tempel (21:22)

 Geen zon en maan, want God verlicht haar (21:23)

 Geen gesloten poorten, want er is geen nacht meer 

(21:25)

 Geen kwaad komt binnen, (want) alleen die in het 

boek van het Lam staan

Geen tempel (21:22):

 Jeruzalem = tempel = ‘de HEER is daar’ (Ez.48:35)

 Al verwacht in de bijbel: Jer.3:16-17; Mar.13:2; 

Joh.4:21; Hand.7:47; Heb.9.

Tempel is overbodig nu God te midden van zijn volk 

woont.



3. Het nieuwe Jeruzalem als 

hersteld Hof van Eden, Opb.22:1-5

Het nieuwe Jeruzalem als het nieuwe Eden:

 Rivier met water dat leven geeft (Gen.2:10)

 Levensboom met 12 vruchten (Gen.2:9)

 Bladeren die genezing brengen (Ez.47:12)

 Niets waarop een vloek rust (Gen.3:16-17)

 God en het Lam heersen (troon)

 Gods dienaren eren Hem en zij zullen als koningen 

heersen tot in eeuwigheid

Gen1:28 God zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees 

vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en 

breng haar onder je gezag: heers over de vissen 
van de zee, over de vogels van de hemel en over 

alle dieren die op de aarde rondkruipen.’



De nieuwe hemel en aarde

Het Nieuwe Jeruzalem staat niet op de nieuwe 

schepping, maar ís de nieuwe schepping - geen 

letterlijke stad 

In het nieuwe Jeruzalem komen betekenislijnen van 

het Troonvisioen samen: 

1. Het is een tempel waar God woont

2. Het is een paleis waar God vanaf de troon regeert

3. Het is de plaats waar Gods gerechtigheid heerst en 

de heiligen recht zijn gedaan.

4. Het is de plaats waar christenen met Hem heersen, 
zoals oorspronkelijk bedoeld in Genesis 1:27-28



Filmpje: Hemel en aarde 

Het is de moeite waard om eens te kijken 

op https://thebibleproject.com/ en 

https://www.youtube.com/user/jointhebibl

eproject.

Het filmpje dat we gezien hebben, heet: 

Heaven and Earth.
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Wat zijn we aan het doen?

 Korte terugblik op het drama in Openbaring
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De val van Babylon, de hoer

De laatste strijd en het oordeel

De komst van het nieuwe Jeruzalem, de 

bruid 

 Filmpje

 Boodschap van Openbaring

23



De boodschap van 

Openbaring

Schets van de strijd tussen God, de Overwinnaar, 

en de Satan en zijn medestanders

 Hemelse strijd, uitgevochten op aarde

 Openbaring 17-22 – climax van de strijd:

Babylon      het hemelse Jeruzalem

de hoer        de bruid

Op.17,18 Op.21,22:1-10

 Wat is de boodschap van deze tegenstelling?



Babylon (Op.17:1-19:10) Nieuwe Jeruzalem (Op.21:9-22:9)

Naam: Babylon 

(van aarde naar hemel, Gen.6)

Naam: Jeruzalem 

(van hemel naar aarde, 21:2)

Kwade natuur, van de duivel Goede natuur, van God

Het is voorbij! (16:17) 

(completering oordeel)

Het is voltrokken! (21:6) 

(completering nieuwe dingen)

Getoond door engel van 7 schalen 

(17:1)

Getoond door engel van 7 schalen 

(21:9)

Intro: ‘Ik wil je laten zien hoe de 
grote hoer veroordeeld wordt’ (17:1) 

Intro: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de 

vrouw van het lam’ (21:9)

‘Ik raakte in vervoering, en hij nam mij 

mee naar de woestijn’ (17:3)

‘Ik raakte in vervoering, en hij nam mij 

mee naar een heel hoge berg’ (21:10)

Hoer waarmee koningen overspel 

plegen (17:2)

Versierde bruid, vrouw van het Lam

(21:2)

Wijn die de volken dronken maakt

(17:2; 18:3)

Levend water en bladeren tot

genezing van de volken (21:6; 22:1-2)

Schoonheid en glorie is van haar

handel, productie, materiële

rijkdommen (17:4; 18:12-13, 16)

Schoonheid en glorie is van God Zelf en

puur/zuiver (21:11-21)



Babylon (Op.17:1-19:10) Nieuwe Jeruzalem (Op.21:9-22:9)

Misleiding en corruptie, dronkenschap

als beeld van verdwazing en intoxicatie.

Misleiding tot kwaad (17:3; 18:3)

Wandelend bij het licht van God (21:24)

Plaats van onreinheid, kwaad en vuil

(17:4-5; 18:23)
Verwijdering van kwaad (21:27)

Naam geschreven op voorhoofd hoer

(17:5)

Naam geschreven op voorhoofden

inwoners (heiligen) (22:4)

Dood door slachtingen (17:6; 18:24) Leven en genezing (22:1-2)

Namen inwoners niet geschreven in

het boek van het leven (17:8)

Namen inwoners wél geschreven in

het boek van het leven (21:27)

Heerlijkheden van de wereld waren in

haar aanwezig en werden door haar

binnengebracht (18:11-19)

Heerlijkheden van de wereld 

worden in

Jeruzalem gebracht (21:26)

Vrouw heeft koningschap over de

koningen van de aarde (17:18)

Koningschap van God over de 

koningen

van de aarde (21:24)

Oproep om Babylon uit te gaan (18:4) 
Oproep om Jeruzalem binnen te gaan

(22:14)



Wat is de boodschap van de 

tegenstelling?

 Babylon symboliseert de 

kwade, maar zichtbare 

stad

 Optelsom van kwade 

rijken in OT

 Babylon zal vallen 

 Nieuwe Jeruzalem 

symboliseert de goede, 

maar verborgen stad

 Het hemelse Jeruzalem is 
nu nog verborgen, maar 

laat je niet misleiden

 Jeruzalem zal komen
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Oproep: 

‘Ga uit van Babylon!’(18:4), & ‘Ga het nieuwe Jeruzalem 
binnen!’(22:14)

Het contrast Babylon en Jeruzalem is:

• om de ogen te openen (Openbaring!)

• om bewust te kiezen van welke stad je inwoner bent / 

wilt zijn



Proloog en 
openings-

visioen

Centraal 
visioen

Visioenen van oordeel met intermezzo’s:
God voltrekt zijn oordeel over zijn vijanden, 

wat lijden met zich meebrengt voor de gelovigen

Eind-
visioen

Opschrift

1:1-3

De troon 
van God 
en het 
Lam

God heeft 
overwon-
nen door 
opoffering

4:1-5:14

1ste-6de zegel
4 ruiters

6-8

De verzegel-
den: het volk
van God is veilig
gesteld
7

7de zegel
Stilte in de 
hemel, wierook
God verschijnt
8:1-5

Bruiloft 
van de 
bruide-
gom en 
de bruid.
Hemel en 
aarde 
worden 
één.

21-22

Portret van 
Jezus

Zeven 
pastoraal 
profe-
tische
bood-
schappen
aan de 7 
kerken in 
Klein-Azië

1:4-3:22

1ste-6de bazuin

8:6-9:21

De profeteren-
de getuigen: 
bekering!

10:1-11:14

7de bazuin
God verschijnt

11:15-19

Het kosmisch conflict tussen de draak en het Lam 
(vrouw en draak, de 2 beesten, het Lam) 
12-14

1ste-6de schaal

15-16

Jezus komt, sta 
klaar! 

7de schaal
Het is voorbij! 

Val van 
Babylon 

17-18

Overwinnings-
lied

19:1-10

Tegenstanders 
verslagen

19:11-20:15



De claim van Openbaring:

De eerste van de zeven zaligsprekingen:

Gelukkig is wie dit voorleest, 

en gelukkig zijn zij die deze profetie horen 

en zich houden aan wat hier gezegd wordt. 

1:3



De boodschap van Openbaring

 Kijk naar het Lam en luister naar wat de Geest tot 

de gemeente zegt

 Aanbid God en het Lam en getuig van Hem in 

woord en daad.

 Ga weg uit ‘de stad’ en leef nu al vanuit het 

wereldbeeld van het komende Jeruzalem: een 

glorieus leven en heersen met God.

 Volg het Lam, ook als het je, net als Hem, alles 

kost!

Wie overwint komen al deze dingen toe. 

Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn
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