Het Boek Openbaringen Ontsluierd – The European House Of Prayer

Deel 1 Introductie van het boek Openbaringen
I Het Boek Openbaringen is voor iedereen te begrijpen

De leugen 'het is onbegrijpelijk':
Velen zien boek Openbaringen als een puzzelboek met vage concepten die we nooit kunnen
begrijpen. Dit is een leugen. Het boek is van God gegeven om de gelovigen wereldwijd klaar te
maken voor de dingen die gaan komen. Wat we moeten weten, kunnen we ook begrijpen!
Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten
te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan
Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het Woord van God
getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij
die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat
daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. (Openbaring 1: 1-3)
▪
▪
▪
▪

▪

God → Jezus → Engel → Johannes → Openbaringen → De Kerk van alle tijd en
plaats
Openbaringen is een blik in de toekomst met de bedoeling om de Kerk voor te
bereiden
Lezen, luisteren en toepassen (wat al gesnapt wordt) van dit boek brengt zegen ipv
verwarring die eromheen gecreëerd is.
Waarom Johannes? Hij was de discipel van intimiteit, Hij kende het hart van Jezus,
daardoor kon Jezus hem ook de mysteries van Gods Koninkrijk openbaren. Hoe
dichter wij bij het hart van de Vader leven, hoe beter we de openbaringen kunnen
begrijpen en toepassen op ons leven. Koude, afstandelijke theologie heeft een
rookgordijn opgeworpen. We hoeven echter niet theologisch geschoold te zijn, maar
vol van Heilige Geest, geloof en gehoorzaamheid. Jezus heeft altijd geïnvesteerd in
simpele leken!
De tijd is nabij, Openbaringen is niet vrijblijvend, het is een urgent boek.

Hoe om te gaan met dit indrukwekkende boek?
We moeten Openbaringen onderzoeken en de betekenis toetsen. De Bijbel is een boek dat zichzelf
vaak verklaard en aanvult. Als we Openbaringen gaan plaatsen in het raamwerk van Gods eerdere
profetieën en woorden, komen we op de volle betekenis van de tekst.
“En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen
het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te
zien of die dingen zo waren.”
Voor het bestuderen van Openbaringen hebben twee zaken nodig die hier worden
aangeprezen van de gelovigen in Berea:
– Bereidwilligheid: ontvankelijkheid, welwillendheid om te ontvangen, om te geloven, om serieus
te nemen en toe te passen. Het oude Testament spreekt van 'luisterend horen'.
– Onderzochten: Verkenning, verdieping, bestudering van de waarheden van God. Niet met het
verlangen te falsificeren, maar te bevestigen en te doorgronden. God vraagt niet van ons om
klakkeloos dingen over te nemen. Als we welwillend tot Hem komen, kan Hij zijn plannen
uitleggen. Als we onwelwillend/ongelovig tot Hem komen, raakt ons verstand vaak alleen maar
▪
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verder verduisterd door het verwarren van feiten met meningen etc.
Hoe om te gaan met deze studie?
Neem niets aan zonder het te toetsen voor jezelf in de Bijbel. Verwerp ook niets zonder het eerst te
toetsen op grond van de Bijbel!! Studeer op de stellingen uit het boek Openbaringen die we doen en
bereid je voor op wat komen gaat onder leiding van Heilige Geest.
Wat maakt het boek Openbaringen bijzonder?
▪ Het boek geeft ons unieke openbaring over de eindtijd
▪ Het boek ontsluierd op unieke wijze Gods geschiedenisplanning op voorhand
▪ Het boek geeft unieke aanwijzingen hoe te leven in de laatste dagen
▪ Het boek geeft unieke inkijk in de hemel, de troonzaal van God
▪ Het boek geeft een unieke onthulling van Jezus als glorieuze, bovennatuurlijke
Koning, Rechter en Bruidegom
▪ Het boek laat op unieke wijze zien wat Gods uiteindelijke doel is met de mensheid
▪ Het boek heeft als enige boek de belofte dat er zegen rust op lezen/horen + vloek op
veranderen/aanpassen van het boek
II Een Bijbelse visie op de eindtijd
•

•

•

•

Het grote Eindtijd thema = Gods oordeel over satan, de antichrist, de wetteloosheid en de
wereld en zijn glorieuze vestiging van het Koninkrijk van licht en liefde op aarde. Het
secundaire thema is de weerstand die satan hieraan biedt en de gruwelijkheden die hij aan
gaat richten om dit allemaal te voorkomen.
Wij zijn geen zwakke, krachteloze speelballen in dit alles! We zijn Gods uitverkoren elite
troepen om namens Hem af te rekenen met alles wat zich verheft tegen zijn Heiligheid. Wij
geloven niet dat de gemeente, het Lichaam van Jezus, weg genomen zal worden voordat
Jezus klaar is met zijn bewegingen op aarde.
Wat zijn we dan wel? We zullen als een Mozes samenwerken met God in het ontketenen van
de krachten uit de hemel! We zullen als Daniel met God samenwerken in voorbede en
profetie en invloed hebben op de loopbaan van de geschiedenis, we zullen als de apostelen
onder de zalving van Heilige Geest vele zielen redden uit een verdorven wereld gepaard met
wonderen en tekenen.
Wie wacht op wie? Er is een wijd verbreid idee dat wij met zijn allen wachten op Jezus,
onze dralende Bruidegom. Alsof Hij aarzelend bezig is te besluiten om wel of niet onder zijn
stand te gaan trouwen. De realiteit is dat de hemel ook op ons wacht. Jezus wacht op zijn
dralende, afgeleide, verleidde, misleidde Bruid. Tot zij al haar aandacht weer richt op haar
toekomstige partner, tot zij alles aflegt wat tussenbeide staat en Hem begint te roepen om te
komen. Jezus is degene die staat te popelen, die staat te wachten! Zijn verlangen is
volmaakter dan dat van ons! Dat onze daden invloed hebben op de processie vanuit de
hemel wordt getoond met het volgende vers:
“Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet
leven, u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die
dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten
weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3: 12)

II Openbaringen is de eindtijd uitvoering van Handelingen
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•

•

•

Een 'achteruitkijkspiegel': Het boek Handelingen is een spiegel voor de gemeente vandaag
de dag. Het laat ons zien hoe we als kerk fris & krachtig, vol van Heilige Geest begonnen.
We kunnen onszelf langs deze maatstaf leggen en bepalen hoeveel we hiervan behouden
hebben door de eeuwen heen.
Een 'vooruitkijkspiegel': Het boek Openbaringen is een spiegel voor de gemeente vandaag
de dag die ons laat zien wat de kerk in de toekomst zal zijn: een groep mensen die nauw
samenwerkt met God en die bereid is voor Hem te sterven. We kunnen ons spiegelen aan dit
beeld om te bepalen in hoeverre we in deze realiteit nu al wandelen.
Wat zullen we doen? We nemen een kijkje in het verleden van de Handelingen:
“Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: ‘
Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft, u hebt
door de heilige Geest, bij monde van onze voorvader David, uw dienaar,
gezegd:
“Waarom snoeven de volken
en beramen de volksstammen zinloze plannen?
De koningen van de aarde zijn aangetreden
en de heersers spannen samen
tegen de Heer en zijn gezalfde.”

Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige
dienaar, die door u is gezalfd: Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de
stammen van Israël,
om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd
dat het moest gebeuren. Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons,
uw dienaren, in staat om vrijmoedig
over uw boodschap te spreken door ons
bij te
staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van
Jezus, uw heilige dienaar.’ Toen ze hun
gebed beëindigd hadden,
begon de plaats waar ze
bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de
heilige Geest en spraken vrijmoedig over
de boodschap van God.
(Handelingen 4:
24-31)
▪
▪
▪
▪

Openbaringen stelt ons in staat om God gericht aan te roepen
Om te weten wat de koningen, heersers en antichrist gaan doen
Om gericht te bidden voor een offensief van de hemel: vrijmoedige
evangelisatie, genezingen, tekenen en wonderen
Om nieuwe doop in Heilige Geest te ontvangen en uit te breken

Wat zullen we doen?
We nemen een kijkje in de toekomst van Openbaringen:
“En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de
troon zat. En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de
vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden
schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw
lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want
U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk
en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen
als koningen regeren over de aarde. (Openbaring 5: 7-10)
▪

Boekrol = onze onfeilbare gebedshandleiding voor de Eind Tijd van God
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▪
▪
▪
▪

Citer/Lier = aanbidding. Aanbidding is geen luxe. Het is kracht en overwinning
Gouden Schalen = gebed. Gebed is doorbraak, God geeft als we Hem vragen
Koningen = heerschappij over ziekte, demonie, omstandigheden
Priesters = Bemiddelaars tussen God en Wereld

Deel II Introductie van personen en symbolen
I De Zoon des Mensen
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“En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek,
gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel;
en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een
vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en
Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren.En Hij had zeven sterren in Zijn
rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht
was zoals de zon schijnt in haar kracht.” (Openbaring 1: 12-16)
▪ “Die op de Zoon des mensen leek”...
De Zoon des mensen is Jezus. Het is opmerkelijk hoe Hij wordt gepresenteerd. Zijn uiterlijk wordt
beschreven. Dat is van de vleesgeworden Jezus nooit in detail gebeurd. Hij wordt niet zonder reden
gepresenteerd bij het begin van dit boek. God wil er geen twijfel meer over laten bestaan wie Jezus
is en altijd is geweest: de glorieuze zoon van God. Johannes vermeld dat Jezus 'lijkt' op de
mensenzoon die Hij kende. Echter compleet veranderd, dat er niet van meer dan een gelijkenis kan
worden gesproken. Een andere vertaling zegt dat Jezus op een mensenkind lijkt. Met andere
woorden, er is nog een mens in Hem te herkennen, maar aan de andere kant is alles aan Hem van
een andere dimensie.
▪ “Gewaad tot op de voeten”...
Het Bijbelse beeld van een gewaad dat neerhangt is dat van rust en ontspanning. Toen de Israëlieten
uit Egypte werden bevrijd, moesten zij met opgeschorte kleding het Pascha vieren. Een teken van
een grote inspanning die moest plaatsvinden. Jezus zelf tijdens het laatste avondmaal, legde zijn
sierlijke klederen af en omgorde zichzelf om zijn leerlingen te kunnen dienen. Sinds de kreet: “Het
is volbracht!” is Jezus klaar met werken, hij is gekleed en volkomen in de rust van zijn
overwinning. Het lange gewaad is ook kenmerken voor de Priesterorde.
▪ “Gouden band om zijn borst”...
Deze gouden band illustreert het Koningschap van Jezus dat Hij heeft verworven. Daarnaast is er
een verbinding aan de borstlap van de hoge priester waarop deze indertijd de 12 stammen van Israël
droeg. Het goud staat voor hen die gelouterd zijn en God toebehoren. Deze geliefden draagt Jezus
op zijn hart.
▪ “Zijn hoofd en zijn haren waren wit, als witte wol, als sneeuw”...
Zijn hoofd is compleet wit schijnend. Het getuigt van zijn perfecte Heiligheid, onbevlektheid.
Daarnaast is wit haar een teken van ouderdom en wijsheid. Jezus wordt ook wel de oude van dagen
genoemd. Hij is degene die was, die is en die komen zal.
▪ “Zijn ogen waren als een vuurvlam”...
Jezus' ogen zijn vurig. Enerzijds branden zij van liefde voor alles wat hen toebehoord. Hooglied 8
spreekt van vlammen van passie. In zijn leven wordt er van Jezus gezegd dat Hij de massa met
bewogenheid aankijkt. Dat is niet veranderd. Anderzijds zijn Jezus ogen vlammen die zijn vijanden
verteren. Ogen zijn de poort van de ziel. Jezus is vurig en zijn blik doet iets met je. Hij heeft invloed
op alles om Hem heen. Hij doorziet alles en is de personificatie van wijsheid en inzicht. Jezus slaat
zijn ogen voor niemand meer neer, allen die Hem aanzien moeten hun blik naar beneden bijstellen.
▪ “Voeten als blinkend koper”...
Jezus staat daar op blote voeten, Hij staat in de Heilige plaats. Waar Jezus is, is het Heilige der
Heilige. Zijn voeten blinken als koper. Zijn voeten glanzen als gelouterd koper, beproefd in lijden
en dood, maar overwinnend. Het zijn de voeten van de grootste Vredebode allertijden. Het zijn de
voeten die de aarde hebben bewandeld en dwars door de hel, omhoog zijn gewandeld naar de
hemel. Deze voeten wachten nu op de belofte van de Vader dat alle vijanden onder hun zolen zullen
worden geplaatst. De belofte aan Jozua geldt voor deze voeten, elke plaats waar ze neer worden
gezet is Koninkrijk van God. Het Koper verwijst naar het koperen wasvat, waar dienaren van God
gereinigd konden worden. Dit reinigen geschiedt nu aan Jezus voeten.
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▪ “Stem als het geluid van vele wateren”...
Jezus stem is groots, overdonderend. Zijn stem heeft twee elementen van water in zich. Enerzijds de
kracht om de wereld te vernietigen en het levenshuis dat verkeerd is gebouwd volledig weg te
spoelen. Anderzijds is zijn stem als een rivier in een droge woestijn, een levensbron die eeuwig
leven geeft. Deze stroom van levenswater wil niet alleen op afstand blijven. De levensbron van God
wil uit ons stromen.
▪ “Hij had zeven sterren in zijn rechterhand”...
Jezus zelf is aan de rechterhand van de Vader. In de Schrift wordt Hij ook wel de heilrijke
rechterarm van God genoemd. Hier zien we Jezus, rechterhand. Deze bestaat uit 7 sterren, een mate
van volheid, perfectie, compleetheid. De zeven sterren staan voor 7 engelen. Jezus heeft een volheid
aan machtige, krachtige engelen tot zijn directe beschikking. Denk aan de kracht, het schitterende
licht dat een ster heeft.
▪ “Uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard”...
Spreuken leert ons dat leven en dood in de macht van de tong liggen. Er zal nooit iemand zijn bij
wie dit zo radicaal te zien is als bij Jezus. Het zwaars snijdt aan twee kanten: enerzijds worden alle
vijanden neergemaaid en verdelgd. Anderzijds wordt de gevangengenomen Bruid los gesneden.
Jesaja spreekt hierover als het aankondigen van de dag van wraak van onze God, maar ook een jaar
van welbehagen. Het woord van Jezus is in staat alles te doorlieven, er zal geen schild dik genoeg
zijn om zijn woord buiten te houden.
▪ “Zijn gezicht zoals de zon schijnt in al haar kracht”...
Jezus gezicht in schitterend, stralend. Met gewone mensenogen is Hij een verblindend licht. Daniel
10 beschrijft Jezus gezicht als een oplichtende bliksemflits. Een beeld dat nog na blijft gloeien op je
netvlies. Om deel te kunnen nemen aan het dagelijks leven, legde Jezus deze glorie op aarde af.
Echter een moment krijgt Hij zijn ware gedaante, tijdens de verheerlijking op de berg. Als je voor
Jezus staat kun je Hem zien, maar ook voelen. Zijn aanwezigheid straalt van Hem af. De Zon is de
grootste energie bron die de aarde kent. De stand van de zon bepaalt hoe laat het is en de afstand
van de zon, bepaalt welk seizoen het is. Matteus 13: 43 belooft ons dat wij in Gods Koninkrijk
allemaal zullen schijnen als de zon. We zullen aan Jezus gelijk zijn!

