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                                                      Hoofdstuk 1 
 

: 1  De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten 

      te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, 

      en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;  

 

Er staat duidelijk: De Openbaring van Jezus Christus  

Hoewel de vertalers beginnen met het ‘kopje’;  De openbaring van Johannes. 

Maar dat is een grote misvatting want de tekst is duidelijk genoeg, 

het is de Openbaring van Jezus Christus onze Heere. 

Johannes de Evangelist, apostel en profeet, heeft het van Godswege moeten opschrijven; 

de inhoud is uiteraard afkomstig van de Heere Jezus Christus, de Geest der Profetie. 

Het gaat over al datgene wat de Heere Jezus Christus als de Geest, aan ons openbaart. 

Eigenlijk zou er dus moeten staan;  

De Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft. 

 

God heeft alles aan Christus gegeven en Christus maakt het bekend aan Johannes en  

via Johannes, aan ons 

 

9 En Hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het Avondmaal van de 

Bruiloft des Lams. En Hij zeide tot mij: Deze zijn de Waarachtige Woorden Gods. 

10 En ik viel neder voor Zijn Voeten, om Hem te aanbidden, en Hij zeide tot mij: Zie, dat gij 

dat niet doet; Ik ben uw Mededienstknecht, en uwer broederen, die de Getuigenis van Jezus 

hebben; aanbid God. Want de Getuigenis van Jezus is de Geest der Profetie. 

openbaring 19 

     

35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. johannes 3 

         

God maakt ons bekend met de Wederkomst van de Heere Jezus Christus. 

Het gaat om Zijn Openbaring en over de Openbaring van Zijn Koninkrijk op Aarde.  

De Heere Jezus Christus is Koning der koningen, Die Zich weliswaar nu nog  

verborgen houdt in de Hemelen, maar Die Zich zal openbaren in Zijn Wederkomst. 

Iemand kan zich alleen openbaren als hij eerst verborgen is geweest. 

De Heere heeft Zich 2.000 jaar verborgen gehouden voor het Volk Israël en 

de wereld. Hij openbaart Zich aan ons, gelovigen, door Zijn Woord en door Zijn Geest. 

We leven nog steeds in de Bedeling der Verborgenheid. 

Wij weten alleen vanuit de Bijbel wat God op dit moment doet, in de wereld kan men er niets 

van waarnemen. De Heere werkt in het verborgene. Hij werkt door Zijn Geest. 

De Koning en Zijn Koninkrijk zijn er wel maar niet zichtbaar voor stoffelijke ogen.  

Maar met ogen des geloofs zien wij Hem en Zijn Hemels Koninkrijk, 

dat zich straks, bij Zijn Wederkomst zal uitbreiden naar de aarde. 

 

6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot 

Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het 

geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. zacharia 4 
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7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met Heerlijkheid en Eer hebt 

Gij hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen; 

8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle 

dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu 

zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 

9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de 

engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor 

allen den dood smaken zou.hebreeën 2 

                                  

16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; 

17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den 

Geest der Wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 

18 Namelijk verlichte ogen uws verstands ( ogen des geloofs ), opdat gij moogt weten, 

welke zij de hoop (= zekerheid ) van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid 

van Zijn erfenis in de heiligen; efeze 1 

 

openbaring van Jezus Christus, Die God Hem gegeven heeft  
God is onzienlijk, onkenbaar, maar manifesteert Zich in de Heere Jezus Christus.  

Hij is het uitgedrukte Beeld, Hij is het Woord Gods. 

De Mens Jezus Christus is de Middelaar tussen God en de mensen. 

 

3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld 

Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de 

reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de 

rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; hebreeën 1 

 

5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus 

Jezus;1 timotheus 2 

 

God heeft de Heere Jezus gesteld tot Heere en tot Christus. 

Maar in plaats van naar Jeruzalem te gaan, om daar de Troon van Zijn vader David  

op te eisen, heeft Hij Zich verborgen in de Hemel. 

Voordat Hij naar de Hemel is gegaan, is de Heere nog 40 dagen verschenen aan een groot  

aantal gelovigen. 

 

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 

5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven. 6 Daarna is Hij gezien van meer 

dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen 

ook zijn ontslapen. 7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen. 

8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. 

1 korinthe 15 

 

De Heere openbaarde Zich tijdens die 40 dagen alleen aan de gelovigen in Christus. 

En de Heere openbaart Zich nog steeds en uitsluitend aan de gelovigen in Christus. 

Wij zien Hem door Zijn Woord, door Zijn Geest, en als het goed is, in elkaar. 

De wereld ziet Hem niet en begrijpt Hem niet. ( kán Hem niet zien en begrijpen ) 
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16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve 

in der eeuwigheid; 17 Namelijk den Geest der Waarheid, Welken de wereld niet kan 

ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem;  

want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. 18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. 

19 Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want 

Ik leef, en gij zult leven. 20 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in 

Mij, en Ik in u. johannes 14 

 

14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij 

zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden 

worden. 15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van 

niemand onderscheiden. 16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou 

onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.1 korinthe 2 

 

Het werd al heel vroeg aangekondigd dat de Heere Zich zou verbergen voor de 

Wereld en voor het Volk Israël. 

 

17 Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, en Ik zal hen verlaten, en Mijn 

aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn, en vele kwaden en benauwdheden 

zullen het treffen; dat het te dien dage zal zeggen: Hebben mij deze kwaden niet getroffen, 

omdat mijn God in het midden van mij niet is? 18 Ik dan zal Mijn aangezicht te dien dage 

ganselijk verbergen, om al het kwaad, dat het gedaan heeft; want het heeft zich gewend tot 

andere goden. deuteronomium 31 

 

2 Hoe lang, HEERE, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor 

mij verbergen? psalm 13 

 

15 Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. 

jesaja 45 

 

7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u 

vergaderen.8 In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen;  

maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw 

Verlosser. jesaja 54 

 

4 Alsdan zullen zij roepen tot den HEERE, doch Hij zal hen niet verhoren; maar zal Zijn 

aangezicht te dier tijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt 

hebben. micha 3 

 

34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe 

menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens 

onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 

35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult 

zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den 

Naam des Heeren! lukas 13 
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Onze Heere en Heiland verbergt Zich nog steeds voor het Joodse Volk en de Wereld. 

Dit is een beschrijving van de situatie in onze tijd, de Bedeling der Verborgenheid. 

Deze Verborgenheid van God is feitelijk het antwoord op de vraag van de mensheid 

ook in onze tijd: als er een God bestaat, waarom doet Hij dan niets? 

 

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 

is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de 

aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 

4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem 

geopenbaard worden in Heerlijkheid.kolossenzen 3 

 

10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door 

gelijkenissen? 11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de 

verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet 

gegeven. mattheus 13 

 

10 En als Hij nu alleen was, vraagden Hem degenen, die omtrent Hem waren, met de 

twaalven, naar de gelijkenis. 

11 En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het 

Koninkrijk Gods; maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door 

gelijkenissen; 12 Opdat zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan; 

opdat zij zich niet te eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven worden. markus 4 

 

De vraag is; waarom doet Hij dan niets? 

De Heere doet van alles maar wel in het Verborgene. 

Op dit moment (vanaf Zijn Opstanding) is de Hogepriester van het Nieuwe Verbond binnen in 

het Binnenst Heiligdom, de Hemel der Hemelen, tot verzoening van Zijn Volk; de Gemeente. 

Het blijft als het ware één Grote Verzoendag tot aan Zijn Lichamelijke Wederkomst. 

Hij maakt ons volkomelijk zalig, Hij maakt ons bekwaam voor dienstwerk aan de Levende 

God, Hij rechtvaardigt ons tot aan de opname van de Gemeente. 

En daarna is dit niet meer nodig want dat zijn wij die ene ‘Volkomen Man’ (Christus en Zijn 

Lichaam) waar nooit meer iets aan zal ontbreken. 

 

De Heere Jezus Christus heeft bij Zijn Hemelvaart ‘het Licht in de wereld uitgedaan’. 

De gehele wereld ligt momenteel in duisternis. 

De mens heeft de duisternis verkozen boven het Licht. 

Licht is Leven, duisternis is dood. Dood in de Bijbel = geen communicatie met God mogelijk. 

Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.. 

Straks, bij Zijn Wederkomst, zal de blinkende Morgenster in die duisternis verschijnen 

en zal uiteindelijk de Zon opgaan en de Heerschappij hebben over de dag. 

De duisternis in de wereld zal straks wijken voor het Licht. 

 

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 

2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder 

Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was 

het Licht der mensen. 5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve 

niet begrepen. johannes 1   
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4 Ik moet werken de werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; 

 de nacht komt, wanneer niemand werken kan. 5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het 

Licht der wereld. johannes 9 

 

: 1  De Openbaring van Jezus Christus, Die God Hem gegeven heeft, om Zijn  

      dienstknechten ( doulos = slaven) te tonen de dingen, die haast geschieden moeten;  

      en die Hij door Zijn Engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven  

      heeft;  

: 2  Dewelke het Woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat 

      hij ( Johannes ) gezien heeft.  

 

Engel                     =  Door God gezonden B(b)oodschapper of  D(d)ienstknecht   

Te kennen geven   =  Opdat men zou weten; dat degene die het ontvangt het daarna  

                                   zou kennen. 

Haast                     =  Niet langer uitgesteld worden, want de tijd is nabij (:3) 

Engel                     =  Hier zijn verschillende toepassingen mogelijk: 

                              =  Christus Zelf, is Engel des Heeren 

                              =  Johannes  (moet deze woorden kenbaar maken aan anderen).                                        

                 

De apostelen getuigen van hetgeen zij gezien, getast, gehoord, en aanschouwd hebben. 

 

Woord Gods         =  Christus 

                              =  Het Getuigenis van God; Al wat gehoord, en gezien is 

                              =  De volle Raad Gods   

                              =  Het Aangezicht Gods  

 

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 

2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder 

Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven 

was het Licht der mensen. johannes 1 

 

1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met 

onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord 

des levens; 2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en 

verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.) 

3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met 

ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met 

Zijn Zoon Jezus Christus. 4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. 

1 johannes 1 

 

 

 

: 3  Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, 

      hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij ( = breekt aan ) 
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leest          =  tot zich nemen 

horen        =  gehoorzamen 

bewaren    =  onthouden, in je hart planten    

 

Het is niet gebruikelijk dat Bijbelboeken zijn geschreven in de vorm van een 

brief. Toch is het grootste gedeelte van de Nieuw Testamentische Bijbelboeken, 

geschreven in briefvorm. Vanaf  het Bijbelboek Romeinen, tot en met het Bijbelboek 

Openbaring is het Nieuwe Testament geschreven in de vorm van een brief. 

 

De inhoud van deze Bijbelboeken is niet bestemd voor de mens in het algemeen,  

maar slechts bestemd voor een bepaalde categorie. 

Want deze brieven zijn geschreven aan de gelovigen. 

 

In tegenstelling tot de brieven zijn de 4 Evangelisten, (Mattheus, Markus, Lukas en Johannes)  

voor iedereen te lezen. 

Zij verkondigen aan iedereen die wil horen over de Heere Jezus Christus en Zijn Verlossing. 

De Evangelieën bevatten dan ook oproepen tot bekering en doop. 

Evangelie betekent ‘Blijde Boodschap’ en Die is voor allen. 

De Heere Jezus Christus is gestorven voor de zonden der gehele wereld. 

De Evangelisten verkondigen op 4 verschillende wijze, de Aspecten, Aangezichten, 

Hoedanigheden en Kleurrijke Heerlijkheden van de Heere Jezus Christus. 

 

De Bijbelboeken in briefvorm zijn bestemd voor degenen die sinds de dood en  

Opstanding van de Heere Jezus Christus, tot geloof zijn gekomen in Christus; 

de wedergeborenen. Zij die deel hebben gekregen aan Christus en aan het Leven van Christus. 

De Evangelisten en Handelingen der apostelen en alle andere Bijbelboeken zijn voor  

iedereen te lezen maar de brieven zijn geadresseerd aan gelovigen.  

De brieven zijn bestemd voor degenen die leven in de Bedeling der Verborgenheden; 

het is brief-geheim. De inhoud behoort geheim te zijn; de Inhoud is niet om aan de  

wereld bekend te maken.  

De brieven zijn voor degenen die uit deze boze wereld getrokken zijn; 

voor alle wedergeborenen, allen die de Geest bezitten en dus nieuwe schepselen zijn. 

Want in Christus, zijn wij een nieuw schepsel geworden, en hebben wij deel gekregen 

aan het Nieuwe Verbond der Genade, waarvan de Heere Jezus Christus, Hogepriester 

en Middelaar is naar de Ordening van Melchizedek  

 

En als gelovigen in Christus, zijn wij dan ook getrokken (en worden wij nog steeds 

getrokken), uit deze tegenwoordige boze eeuw, en zijn wij geplaatst in het Koninkrijk  

van den Zoon Zijner Liefde. Nemen wij deel aan de Nieuwe Schepping. 

 

20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 

namelijk den Heere Jezus Christus; 

21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn 

heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. 

filippenzen 3 
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13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het 

Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; kolossenzen 1 

 

4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 

tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; galaten 1 

 

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;  

efeze 2 

 

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 

is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de 

aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 

kolossenzen 3 

 

Daarom zoeken en bedenken wij dan ook de dingen die Boven zijn, waar Christus is. 

Want wij maken geen deel meer uit van deze wereld maar hebben deel aan het Lichaam 

van Christus; en hebben deel aan Zijn Verborgen Priesterschap in de Hemel. 

En dit wordt ons in de Nieuw Testamentische brieven verklaard en uitgelegd. 

 

Hoewel dit Woord in het verleden gesproken en geschreven is, wijst het op de toekomst. 

Meestal zegt men dat je Openbaring niet hoeft te lezen, omdat je het tóch niet begrijpt.   

Men zegt dat je er niets mee kunt, omdat het allemaal symboliek is.  

Terwijl de Heere juist graag wil dat wij Zijn Woord van begin tot eind lezen en bestuderen. 

Maar Openbaring wordt niet voor niks de Openbaring van Christus genoemd en niet de  

verberging van Christus !  

 

16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt 

hebben de kracht en toekomst ( wederkomst ) van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn 

aanschouwers geweest van Zijn majesteit.17 Want Hij heeft van God den Vader eer en 

heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem 

gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 18 En 

deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op 

den heiligen berg waren. 19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij 

doet wel (= er verstandig aan ), dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een 

duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. 20 Dit eerst 

wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 21 Want de profetie is 

voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van 

den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 

2 petrus 1 

 

7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de 

verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, 

verkondigd heeft. openbaring 10 

 

 

 

: 4  Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn; Genade zij u en vrede van Hem,  

      Die is, en Die was, en Die komen zal; En van de 7 Geesten, die voor Zijn troon zijn;  
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‘Aan de 7 Gemeenten, die in (Klein) Azië zijn’ 
Met ‘Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn’, blijkt ook Openbaring een brief 

te zijn. Johannes is de afzender.          

Openbaring is een geadresseerde brief; en is dus niet voor iedereen bestemd 

De brief is geschreven aan gelovigen in Christus en daarmee ook aan ons.  

 

‘Genade en Vrede’ zijn in de Bijbel dikwijls de aanduiding van heel het Nieuwe Verbond, 

omdat het de kenmerken daarvan zijn. Daarom beginnen de meeste brieven met deze groet. 

Genade zij u en vrede, van God, namelijk Van Hem Die is, ondanks dat Hij Zich verbergt, Die 

was, hetgeen uit de Bijbelse geschiedenis blijkt, en Die wel degelijk komen zal in de 

toekomst. Dat is het onderwerp van het Boek. Die is, Die was en Die komen zal. 

 

Genade en Vrede wordt ons gewenst door de 7 Geesten. 

Hiermee worden niet zeven verschillende geesten bedoeld. 

De 7 Geesten vinden we in de Bijbel nergens letterlijk terug maar het   

verwijst naar het Oude Testament.  

In Jesaja 11 wordt namelijk 7-voudig gesproken over die Ene Geest. 

     

1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn 

wortelen zal Vrucht voortbrengen.  

2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de 

Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. jesaja 11 

 

        Geest des Heeren 

        Geest der Wijsheid      

        Geest des Verstands     

        Geest des Raads 

        Geest der Sterkte 

        Geest der Kennis 

        Geest der Vreze des Heeren 

 

Dit zijn bijna allemaal synoniemen; woorden van gelijke strekking. 

De Geest des Heeren ( de Geest Gods) = Wijsheid= Verstand= Raad= Sterkte ( Kracht ) 

Vreze (ontzag) Gods is het begin der Kennis. 

De 7 Geesten spreken over de Geest Gods waardoor Hij Zich bekend maakt aan ons. 

Ze spreken over hetgeen de Geest ons nu geeft. 

Ze spreken van het onzienlijke Werk van de Geest in en door ons. 

 

‘De Genade en Vrede zij u van onze Heere Jezus Christus’ en daarna van de zeven geesten  

die voor Zijn Troon zijn, is een verwijzing naar het tegenwoordige Werk van Christus aan en 

in ons gelovigen. We hebben de Geest gekregen, wij hebben de Geest Gods, opdat wij God 

zouden kennen. We hebben de Geest van Christus ontvangen, opdat wij Christus zouden 

kennen. Die Geest zou ons in heel de Waarheid leiden. Dit 7-voudig Werk van de Geest 

verwijst naar onze dagen; Spreekt over al het werk wat de Heere begonnen is, en wat de 

Heere zal voleindigen in deze Wereld van de 7 dagen. 

 

6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot  

Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het  

geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.zacharia 4 
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Heere der Heerscharen, is Hij Die is, Die was, Die komen zal  

Jehovah (of Jahweh) is Zijn Naam = Ik Ben Die Ik Ben; De altijd Zijnde   

 

13 Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De 

God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat 

zal ik tot hen zeggen? 

14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot 

de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden! 

15 Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De 

HEERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, 

heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van 

geslacht tot geslacht. exodus 3 

 

               

 

: 5  En (= namelijk) van Jezus Christus, Die de Getrouwe Getuige is; 

      De Eerstgeborene uit de doden, (en) Die de Overste der koningen der aarde is.  

      Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.  

   

Hij is de Getrouwe Getuige, Hij is het Woord Gods. 

Hij is de Eerstgeborene van tussen de doden, de Eerstgeborene van de Nieuwe  

Schepping, de Eersteling. Hij is daardoor Degene met het Eerstgeboorterecht,  

Hij is de Erfgenaam; daarbij hoort het Koningschap en Priesterschap.  

Hij is de Geliefde Zoon van de Vader.  

Hij is de uiteindelijk Erfgenaam van de nieuwe schepping. 

Zowel Koningschap, Priesterschap en Eerstgeboorterecht vinden hun uiteindelijke  

vervulling in onze Heere Jezus Christus. 

        

Hij is Koning en Hogepriester naar de Ordening van Melchizedek. 

Hij heeft ons liefgehad en Hij heeft ons nog steeds lief. 

Want Hij reinigt ons nog steeds van onze zonden door Zijn Bloed. 

Dit reinigend werk is wat de Heere Jezus Christus als onze Hogepriester, sinds Zijn 

Opstanding, nog steeds wilt doen aan allen die deel hebben aan het Lichaam van Christus 

Je wordt alleen door Hem gereinigd, wanneer je dit zelf toelaat; En anders niet.  

Maar je hoeft er niet expliciet om te vragen want Hij reinigt ons ongevraagd  

( en dus niet bijvoorbeeld nav onze belijdenis van zonden ). 

 

6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 

Geliefde; 7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der 

misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, 

8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; efeze 1 

 

7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 

met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 

1 johannes 1 
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Eens gaf Hij Zijn Leven via het kruis en de dood, ten behoeve van de gehele wereld. 

Maar nu geeft Hij Zijn Leven aan allen die in Gemeenschap leven met Hem en Zijn Woord. 

Want als Hogepriester verricht de Heere geen werk ten behoeve van de wereld. 

 

Bloed vergoten door de Heere Jezus aan het kruis voor de zonden van de hele wereld; 

Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, 

maar ook voor de zonden der gehele wereld. 1 johannes 2 

 

Bloed van de Hogepriester dat ‘gestort’ wordt om ons te reinigen; 

Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments,  

hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. mattheüs 26 

 

 

         

: 6  En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader;  

      Hem, zeg ik, zij de Heerlijkheid en de Kracht in alle eeuwigheid. Amen.  

 

vers 5; De Eerstgeborene uit de doden, (en) Die de Overste der koningen der aarde is.  

Koning en priester zijn functies die bij de Eerstgeborene horen. 

In Christus zijn wij een Gemeente van eerstgeborenen ( Hebr.12:23 ) 

In Hem zijn wij, als Zijn Lichaam, dus (automatisch) koningen en priesters. 

In dienst van de Levende God. 

 

en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. vers 5 

En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode vers 6 

 

Waartoe werden ( worden ) wij gewassen in Zijn Bloed ? 

Opdat wij de levende God zouden (kunnen) dienen ! 

Een priester verricht dienstwerk voor de Heere dus worden wij  

gereinigd ( bekwaam gemaakt) om priester te zijn. 

De Heere Jezus Christus is Hogepriester naar de ordening van Melchizedek. 

Wij zijn Zijn Lichaam. 

Hij reinigt ( Zijn Lichaam ) ons en maakt ook ons, in Hem, 

tot priesters van het Nieuwe Verbond. 

Koningen en priesters naar de ordening van Melchizédek 

 

Melchizedek          =  qdx   klm   = Rechtvaardige Koning,   

                                                                Koning der Gerechtigheid 

Melek                     =                klm =  Koning; Raadgever; Dienstknecht; Engel;    

                                                                Boodschapper 

Koning Salem        =  mlv   klm  = Melek Shalom = Vredevorst 

 

 

1 Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die 

Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende; 

hebreeën 7 
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14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven 

Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden 

God te dienen? hebreeën 9 

 

9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een 

verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de 

duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 1 petrus 2 

 

Elke koning en priester van de Levende God staat in dienst van God Zelf. 

Het is de Heere Die ons als Zijn dienstknechten eerst in een dienende functie gesteld 

heeft; het is alleen mogelijk om straks met Christus te heersen, als wij eerst  

geleerd hebben om Hem te dienen. 

En vanuit Zijn Gezindheid en Zijn Gevoelen geleerd hebben om ook ánderen te dienen. 

Liefhebben staat in de Bijbel gelijk aan praktisch dienen. 

De Heere geeft ons Zijn Kracht en gelegenheid daartoe, zolang wij in het vlees zijn. 

Alleen Hem is dan ook alle Heerlijkheid en Kracht tot in alle eeuwigheid 

 

 

    

: 7  Want ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien; Ook degenen die Hem  

      doorstoken hebben; En alle geslachten der aarde ( 12 stammen van Israël ) zullen over 

      Hem rouw bedrijven; ja, Amen. 

       

Zoals de Heere Jezus Christus na Zijn Opstanding ten Hemel voer, zo komt Hij weder. 

Wolken zijn hier de uitbeelding van de Gemeente, als grote Wolk der getuigen van Christus. 

Een wolk bestaat uit water = Geestelijk Water = Geestelijk Volk. 

Water =  het Woord van God. Wie van Hem drinkt, krijgt nooit meer dorst. 

Verwekt uit, en gericht op de Hemelse dingen 

Er zijn ook waterloze wolken, dat zijn gelovigen die van zichzelf getuigen.  

 

9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem 

weg van hun ogen. 10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, 

twee mannen stonden bij hen in witte kleding; 11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, 

wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal 

alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. handelingen 1 

 

1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, 

laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met 

lijdzaamheid ( passie, geestdrift ) lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; 

2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 

vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is 

gezeten aan de rechter hand des troons van God. hebreeën 12 

 

12 Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij 

zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; 

zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en 

ontworteld; Judas  
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Dit vers spreekt over de Wederkomst van Christus, samen met de Gemeente die Zijn Lichaam 

is. Aan het einde van de 70e jaarweek ( zeventig zevens; Daniël 9 ) zet de Heere Zijn  

Voeten op de Olijfberg. Dat is de Openbaring van Christus na Zijn verborgenheid. 

Vanaf nu wordt het verborgen Hemels Koninkrijk uitgebreid naar de aarde;  

een geopenbaard Koninkrijk der Hemelen.  

Hem is immers alle macht gegeven zowel in de Hemel alsook op aarde. 

Hij zal niet zondermeer geaccepteerd worden in de wereld maar wij weten  

dat de Heere reeds Koning is. Aan het einde van de 70e jaarweek, na de bekering van het 

Volk Israël, zal de grote verdrukking over de volkeren beginnen. 

 

18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende:  

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. mattheus 28 

 

En alle geslachten der aarde ( 12 stammen van Israël ) zullen over 

Hem rouw bedrijven (wenen, bedroefd zijn, jammeren, rouwklagen); ja, Amen. 

 

Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der 

genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij 

zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over 

Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. zacharia 12 

 

6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn 

de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers. zacharia 13 

         

 

      

: 8  Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de HEERE, Die is, en Die  

      was, en Die komen zal (Heilig, Heilig, Heilig), de Almachtige.  

 

De Heere is niet alleen de Aleph en Thaph = de Eerste en Laatste Hebreeuwse letter. 

De Heere is niet alleen de God der Joden maar Hij is ook de God der Heidenen. 

Want Hij is tevens de Alfa en de Omega = de Eerste en de Laatste Griekse letter. 

De Onzienlijke God, Die Zichzelf openbaart door Zijn gesproken en geschreven Woord .     

Die Jehovah en Heere Die wij inmiddels kennen als de Heere Jezus Christus. 

Hij Die is, en Die was, en Die komen zal 

 

28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken 

der wet. 29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der 

heidenen; romeinen 3 

         

Jes.41:4; 43:10; 44:6; 48:12; Openb.21:6; 22:13 

Hij is de Eerste, en Hij is de Laatste, en daarmee Dezelfde. 

Hij is het Begin, en Hij is het Einddoel; Hij is de Ik Ben  

Hij is de Eeuwige, de Blijvende, de Definitieve 

Hij is uw Heelmeester; Hij is de Heilige Israëls; Hij is de God des Vredes  

Hij is Heere der Heirscharen; Hij is Heere der Gerechtigheid ;  

Hij is Degene in Wie heel het Woord en Wezen van God, Gestalte heeft gekregen 

Naast de Heere, Wiens Naam is Jahweh, is er geen God, Heiland, en Verlosser. 
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Deze en vele andere Gods uitdrukkingen en titels vinden we in het Oude Testament. 

Zij worden alleen toegeschreven aan Jehovah.  

Dezelfde uitdrukkingen en titels worden hier toegeschreven aan de Heere Jezus Christus. 

De Heere Jezus Christus is dan ook Niemand anders dan Jehovah. 

 

 

 

: 9  Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het  

      Koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd  

      Patmos, om het Woord Gods, en om de getuigenis van Jezus Christus.        

 

Johannes betekent ‘Jehovah geeft Genade’= Jehovah is Genade.     

Net als zovele gelovigen in Christus, werd Johannes vervolgd, en gevangen genomen 

op het eiland Patmos  =  swmfp  =  Mijn doding. 

 

Johannes zegt: 

Ik ben net als jullie, namelijk een broeder in de Heere Jezus Christus. 

Ik ben jullie medegenoot in verdrukkingen en in vervolgingen om Christus wil; 

Ik ben ook jullie medegenoot in het deelhebben aan het Koninkrijk van Christus. 

Ik ben daarom ook jullie deelgenoot in de Lijdzaamheid van Christus. 

Lijdzaamheid  =  Passie, gedrevenheid, volle overgave, volharding 

 

Johannes was gevangen genomen en was verbannen naar Patmos.  

Johannes wilde blijkbaar niet ophouden te spreken over de Heere Jezus Christus  

 

19 Maar Petrus en Johannes, antwoordende, zeiden tot hen: Oordeelt gij, of het recht is voor 

God, ulieden meer te horen dan God. 

20 Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en gehoord hebben. 

21 Maar zij dreigden hen nog meer, en lieten ze gaan, niets vindende, hoe zij hen straffen 

zouden, om des volks wil; want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was. 

handelingen 4 

 

Een eiland steekt boven de (volkeren)zee uit.  

Een eiland ligt hoger dan de (volkeren)zee 

Zoals ook het Volk Israël een bevoorrechte positie inneemt temidden van de volkeren. 

Deze hogere positie dan de volkerenzee kan ook uitgebeeld worden in een schip ( of ark !) 

 

8 Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof 

den gesneden beelden. 

9 Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij 

uitspruiten, doe Ik ulieden die horen. 

10 Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en 

al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. jesaja 42  

  

1 Hoort naar Mij, gij eilanden! en luistert toe, gij volken van verre! De HEERE heeft Mij 

geroepen van den buik af, van Mijner moeders ingewand af heeft Hij Mijn Naam 

gemeld.jesaja 49 
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10 Hoort des HEEREN woord, gij heidenen! en verkondigt in de eilanden, die verre zijn, en 

zegt: Hij, Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een 

herder zijn kudde. jeremia 31 

           

                         

                       

:10  En ik was in den geest op den Dag des HEEREN;  

       En ik hoorde achter mij een grote Stem, als van een Bazuin,  

 

In de geest, en dus niet letterlijk, is apostel Johannes op de Dag des Heeren. 

‘In de geest’ is een vaste uitdrukking in het Oude Testament voor profeten die ineens in 

vervoering van zinnen raakten. Zij zagen dan geestelijke dingen die er niet letterlijk waren. 

Ze kregen visioenen en daar gaat het hele Bijbelboek Openbaring over. 

Het zijn visioenen met een overdrachtelijke betekenis, zij hebben een symbolische danwel 

typologische betekenis. 

 

De Dag des Heeren is de periode waarin Jehovah komt oordelen.  

Dag impliceert licht en daarmee oordeel, want dingen worden door het licht geoordeeld, 

beoordeeld, veroordeeld, danwel bestraft. Ook in het Nederlands is het woord ‘dag’ 

de aanduiding van oordeel. Denk maar aan dagen en dagvaarden. 

 

16 En niemand, die een kaars ontsteekt, bedekt dezelve met een vat, of zet ze onder een bed; 

maar zet ze op een kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien mogen. 

17 Want er is niets verborgen, dat niet openbaar zal worden; noch heimelijk, dat niet bekend 

zal worden, en in het openbaar komen. lukas 8 

 

11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze 

ook veeleer. 12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 

13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al 

wat openbaar maakt, is licht.efeze 5 

 

De Dag  = Spreekt over Oordeel en Gericht 

              =  Spreekt over Dagvaarden voor de Rechter 

              =  Spreekt over in het Licht komen; Aan het Licht brengen; Voor de dag komen 

              =  Spreekt over Licht, dat zal openbaren wat duisternis is 

              =  Spreekt over de Openbaring van het Koninkrijk van Christus 

 

Alles op aarde zal Hij oordelen. 

Dat begint officieel bij Zijn Verschijning op de Olijfberg, 

de verwoesting van Jeruzalem en het duurt tot aan het begin van de 1.000 jaren. 

 

De Dag van ( onze Heere Jezus ) Christus = Rechterstoel van Christus 

De Gemeente, Zijn Lichaam zal dan beoordeeld worden door de Heere Jezus Christus. 

Fil.1:10, Fil.2:16, 2 Thes.2:2,  

 

8 Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van 

onzen Heere Jezus Christus. 1 korinthe 1 
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6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 

tot op den dag van Jezus Christus; filippenzen 1 

 

10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat 

een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij 

goed, hetzij kwaad. 2 korinthe 5 

 

Dag des HEEREN: Dag der Wrake des Heeren, Dag der Toorn des Heeren 

Jes.2:12; 13:6; 13:9; 34:8; Jer.46:10; Klaagl.2:22; Ezech.13:5; 30:3; 39:8; 

Joel 1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14; Amos 5:18; 5:20; Obadja 15;  

Zefanja 1:7,8,14,15,16,18; 2:2,3; Zach.14:1,6,7,8; Mal.4:1,5; 

Hand.2:20;  1Thess.5:2; 2Thess.2:2; 2Petr.3:10 

 

De Dag des Heeren, heeft niets te maken met welke zondag dan ook. 

Het verschijnen van een zondag is nooit voorafgegaan met donkerheid en met      

verduistering van de zon, en de verandering van de maan in bloed, en ook niet dat 

sterren dan uit de Hemel vallen. 

De Dag des Heeren is de Dag die nog komen moet; ná de 70e jaarweek; 

voor alle ongelovigen, zal het een vreselijke Dag des Heeren zijn. 

 

18 Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden  

de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. amos 5 

 

Dag Gods 

En daarna, op de Jongste dag, zullen alle doden en levenden geoordeeld worden voor 

de grote Witte Troon door Christus en de Gemeente, het Lichaam van Christus. 

Deze Jongste dag wordt ook wel de Dag Gods genoemd. 

 

12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, 

door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. 

13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 

gerechtigheid woont. 2 petrus 3 

 

‘En ik hoorde achter mij een grote Stem, als van een Bazuin’  
Een stem als van een Bazuin, is symboliek. 

Bazuin is in het Hebreeuws ‘sjofar’ en betekent ‘ramshoorn’. 

De Bazuin is de uitbeelding van de Stem, het Woord van Christus. 

Hij is de opgewekte. Hij is de Koning. 

 

Stem der Bazuin           =  De Ramshoorn spreekt van Kracht en Macht en Heerschappij 

                                      =  De Ram spreekt, nadat Hij gestorven is 

                                      =  De Ram, als Hoofdschaap is uiteraard een type van de Christus 

                                      =  Klinkt bij de Komst en de Kroning van de Koning  

                                      =  Klinkt bij het verzamelen van het Volk, rondom de Koning 

                                      =  Klinkt bij de verzameling van het Volk, tot de strijd 

                                      =  Klinkt als de Koning spreekt 

                                      =  Klinkt op Grote Verzoendag 

                                      =  Klinkt als de Koning Zijn overwinning heeft behaald 

                                      =  Klinkt wanneer de Koning komt tot Zijn Troon 

                                      =  Klinkt wanneer de Ark, het Binnenst Heiligdom ingedragen wordt 
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:11  Zeggende:   

       Ik ben de Alfa en de Omega; Ik ben de 1e, en Ik ben de Laatste; 

       En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in 

       Azië zijn, namelijk naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatire, en 

       naar Sardis, en naar Filadelfia, en naar Laodicea.  

 

8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en 

Die komen zal, de Almachtige. openbaring 1 

 

Hier wordt nog een keer benadrukt dat Hij het Begin en het Einde is; 

Hij is de Eeuwige 

 

36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der 

eeuwigheid. Amen. romeinen 11 

 

4 Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginne? Ik, de HEERE, 

Die de Eerste ben, en met den Laatsteben Ik Dezelfde. jesaja 41 

 

Openbaring is specifiek gericht aan de genoemde 7 Gemeenten in Klein Azië. 

Deze zeven Gemeenten hebben ook een typologische betekenis. 

De zeven brieven gericht aan deze zeven Gemeenten uit hoofdstuk 2 en 3 

zijn tevens een verslag van de kerkgeschiedenis. 

         

 

        

:12  En ik keerde mij om, om te zien de Stem, die met mij gesproken had; en mij omgekeerd 

       hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren;  

 

De Stem is de Heere Jezus Christus want Hij is het Woord Gods. 

 

14 En het Woord is Vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 

Heerlijkheid aanschouwd, een Heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van 

Genade en Waarheid. johannes 1 

 

Johannes keert zich om naar waar de Stem van de Heere Jezus Christus vandaan komt, 

maar ziet Hem niet, hij hoort Hem wel. Johannes ziet 7 gouden kandelaars op de plaats 

waar Hij de Heere Jezus Christus had verwacht te zien 

Dit is een uitbeelding van de Verborgen Christus en Zijn Lichaam de Gemeente. 

Wij leven in de periode dat we de Heere Jezus Christus niet met stoffelijke ogen kunnen zien; 

de Bedeling der Verborgenheid. 

Maar met ‘ogen des geloofs’ zien wij Hem met Eer en Heerlijkheid gekroond. 

De 7 kandelaars stellen de Gemeente voor. 

De Heere Jezus Christus is niet letterlijk te zien maar Zijn Stem, Zijn Woord klinkt 

vanuit de Gemeente. 

 

9 De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod (= onderwijs ) 

des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen. psalm 19 
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31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij 

twee zullen tot een vlees wezen. 32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op 

Christus en op de Gemeente. efeze 5 

 

13 Dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is: Ik heb 

geloofd, daarom heb ik gesproken; zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook; 

2 korinthe 4 

 

9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een 

verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis 

geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 1 petrus 2 

 

De stem kun je niet zien.  

De stem komt pas tot klinken wanneer zij door de adem ( = Geest) gedragen wordt.  

De Stem is de Geest Gods 

 

29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas ( joodse volk ), zo hebt gij 

geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben 

( Gemeente ). Johannes 20 

 

Gouden kandelaars; Goud spreekt van Eeuwigheid.  

In het geval van de Gemeente; eeuwig Leven op grond van geloof;  

De Gemeente als Lichtdragers. Vanuit de Gemeente schijnt Zijn Licht en hoor je Zijn Woord. 

 

14 Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. 

15 Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en 

zij schijnt allen, die in het huis zijn; 

 

16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw 

Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Mattheus 5 

 

105 Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. psalm 119 

 

      

   

:13  En in het midden van de zeven kandelaren 1, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed 

       met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel;  

 

De Heere Jezus Christus is het Centrum, het Middelpunt, van de Gemeente. 

Het Hoofd stuurt het lichaam aan.  

Het Hoofd is het Middelpunt; het Hoofd bepaalt. 

De Heere wil werkelijk in het midden van ons wonen. 

Ten eerste woont Hij in het midden van heel Zijn Schepping. 

En dat Hij in het midden van Zijn Volk wil wonen, wordt uitgebeeld in de Tabernakel. 

De Heere wil zitten in het midden Zijner broederen. 

Op grond van geloof in de Heere Jezus Christus, heeft Hij woning in ons gemaakt. 

Wij zijn Zijn Huis, Gebouw, Tempel, Tabernakel. 

En waar 2 of 3 vergaderd zijn in Zijn Naam, daar is Hij in het midden. 
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8 En zij zullen Mij een Heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone.exodus 25 

 

23 Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik U 

prijzen. psalm 22 

 

30 Ik zal den HEERE met Mijn Mond zeer loven, en in het midden van velen zal Ik Hem 

prijzen. psalm 109 

 

26 Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is, 

als een die dient. 27 Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is het niet die aanzit? Maar 

Ik ben in het midden van u, als een die dient. lukas 22 

 

‘den Zoon des mensen gelijk zijnde’ = de Zoon des mensen. 

 

1 Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die 

Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende; 

2 Aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde; die vooreerst overgezet wordt, 

koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, hetwelk is een koning 

des vredes; 3 Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, noch beginsel der 

dagen, noch einde des levens hebbende; maar den Zoon van God gelijk geworden zijnde, 

blijft hij een priester in eeuwigheid. hebreeën 7 

 

Als Zoon des mensen en Eerstgeborene is de Heere Jezus de Go-el en Losser. 

Hij is de Erfgenaam van de Troon van Adam; Hij is Koning over de gehele mensheid in 

Adam, maar die mensheid stierf in de kruisdood van de Heere Jezus.  

 

15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 

En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 

maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 

16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het 

vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 

17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 

ziet, het is alles nieuw geworden.2 Korinthe 5 

 

In Zijn Opstanding is Christus opnieuw de Eerstgeborene en Erfgenaam van de 

nieuwe mensheid in Hem als de Laatste Adam. 

En is Hij de Volmaakte Mens, Die naar Gods Beeld en Gelijkenis is. 

 

26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat 

zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het 

vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.  

genesis 1 

 

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; 

de laatste Adam ( = de Heere Jezus Christus ) tot een levendmakenden Geest. 1 korinthe 15 

 

Door 4 rijtjes naast elkaar te zetten, moet het duidelijk zijn Wie het Beeld Gods, is. 
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         4                                 3                                      2                               1  

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Christus                      Jezus                                 Adam                        God 

       Hemels                       Aards                                Aards                         Hemels  

       Onvergankelijk          Vergankelijk                     Vergankelijk             Onvergankelijk  

       Onverderfelijk            Verderfelijk                      Verderfelijk              Onverderfelijk 

       Onsterfelijk                Sterfelijk                           Sterfelijk                   Onsterfelijk   

       Eeuwig                       Tijdelijk                            Tijdelijk                    Eeuwig 

       Geest                          Vlees/Stof                         Vlees/Stof                 Geest  

       Onzienlijk                  Zienlijk                             Zienlijk                      Onzienlijk 

       HEERE                      Dienstknecht                     Dienstknecht             HEERE 

       Heilig                         Tot Zondaar gemaakt       Zondaar                     Heilig   

 

 

13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 

van den Zoon Zijner liefde; 14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, 

namelijk de vergeving der zonden; 15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de 

Eerstgeborene aller kreaturen. kolossenzen 1 

 

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 

profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 

2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 

gemaakt heeft; 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het 

uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner 

kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is 

gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; 4 Zoveel treffelijker 

geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft. hebreeën 1 

 

Dit houdt in dat de 1e mens Adam helemaal niet naar Gods Beeld en Gelijkenis geschapen 

werd. Je kunt hooguit zeggen, dat Adam, in de richting van Gods Beeld en Gelijkenis geschapen 

is. Want hier wordt in Hebreeën 1 gezegd dat de Heere Jezus Christus pas nadat Hij ons 

gereinigd heeft van onze zonden het Uitgedrukte Beeld van God is. 

Dat is dus na Zijn Opstanding als Eersteling van de Nieuwe Schepping; in Zijn Opstanding  

als Eerstegeborene. Dus kan Adam niet naar Gods Beeld en Gelijkenis geschapen zijn geweest. 

Over het hoofd van Adam werd al verwezen naar de Komst van de Heere Jezus Christus, 

de laatste Adam. De laatste van de Oude Schepping en Eerste van de Nieuwe Schepping. 

 

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die 

ontslapen zijn. 21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden 

door een Mens. 22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen 

levend gemaakt worden. 23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die 

van Christus zijn, in Zijn toekomst. 1 korinthe 15 

 

Zijn lange Kleed reikt tot op de Aarde; 

Zijn Koningschap en Priesterschap en Heerlijkheid zal vanuit de Hemel reiken tot 

aan Zijn voeten op de Aarde. 

Zijn Kleed is de uitbeelding van Zijn Positie, Functie, en Koninklijke Heerlijkheid. 

De gehele Schepping zal met Zijn Heerlijkheid gevuld en vervuld worden. 
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2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van 

Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen. psalm 133 

 

En Hij zal omgord zijn met de gouden gordel om Zijn Borst. 

Zijn Borst omvat Zijn Hart. 

     

        Borst    =  Spreekt over hetgeen er in Zijn Hart is: Namelijk Geloof, Liefde, en Trouw 

                     =  Het hart is de zetel van het geloof 

        Gordel  =  Spreekt over Dienstbaarheid als Hogepriester en Koning.  

                         Gouden gordel spreekt over een Volmaakte en Getrouwe dienstbaarheid 

 

Geloof is de basis op grond waarvan men eeuwig leven ontvangt. 

Eeuwig leven wordt uitgedrukt in Goud en dus een gouden Gordel  om Zijn Borst.  

De ultieme Gelovige is de Heere Jezus Christus 

 

 

 

:14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk  

      een vlam vuurs  

 

9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen (De Oude van Dagen  = De 

Eeuwige God, De Zoon van God, en Zoon des mensen ) Zich zette, Wiens kleed wit was als 

de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; daniël 7 

 

Hoofd spreekt over Christus als Eerste, als Voorloper en het Begin. 

Het spreekt ook over de reine, zuivere Gedachtenis van Hemzelf.  

Dit wordt uitgebeeld in witte wol.  

                

20 Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van 

Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. hebreeën 6 

 

       Haar spreekt in de Bijbel over kracht, en macht. 

       De mens is hier en daar ook met haar uitgerust 

       Haar op het hoofd             =  De kracht van het denken 

       Haar om de mond             =  De kracht van het spreken, de macht van het woord 

       Haar op armen en benen   =  De kracht van handelen en wandelen 

       Schaamhaar                       =  Spreekt over de potentie en over het vruchtbaar zijn 
 

Wit haar spreekt over reinheid, volmaaktheid en rechtvaardigheid.  

Hoofdhaar is de uitdrukking van iemands denken, zijn overleggingen, zijn oordelen; 

de kracht van het denken. Dus haar als witte wol is de uitdrukking van iemand die 

rechtvaardig oordeelt en Diegene is God Zelf. 

Witte Wol is het tegenovergestelde van Karmozijn (onuitwisbaar rood)  

Rood = Adam = de zondenatuur van de natuurlijke mens  

 

18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden 

als scharlaken ( bloedrood, helderrode stof ), zij zullen wit worden als sneeuw, 

al waren zij rood als karmozijn, ( hoogrode kleur ) zij zullen worden als witte wol. jesaja 1 



21 

 

 

Een vlam vuurs is van oudsher de bron van licht.  

Ogen en licht zijn synoniemen; met de ogen neemt men het licht waar. 

Die vlam vuurs in Zijn ogen is niet de uitdrukking dat Zijn ogen vuur schieten, in de zin van 

oordeel brengen, maar dat ze alles zien. 
 

4 De HEERE is in het paleis Zijner heiligheid, des HEEREN troon is in den hemel; 

Zijn ogen aanschouwen, Zijn oogleden proeven de mensenkinderen.psalm 11 

 

3 De ogen des HEEREN zijn in alle plaatsen, beschouwende de kwaden en de 

goeden.spreuken 15 

 

Als een vlam des vuurs Zijn mond uitgaat, dan is het een ander verhaal, maar als de vlam des 

vuurs in de ogen gezien wordt, dan zijn het verlichte ogen. 

Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. God ziet alles, ook het inwendige.  

                    

        Wit               =  Spreekt over reinheid, smetteloosheid, vlekkeloosheid, zondeloosheid  

        Wol              =  Spreekt over de natuurlijke bekleding, en kracht en denken van de mens. 

                                 Daarom mochten de priesters geen enkel kledingstuk dragen van wol.    

                                 En als het Lam Gods, werd de Heere Jezus dan ook geschoren 

                                 Maar witte wol spreekt over reinheid en zondeloosheid van Christus; 

                                 Gods gedachten gaan over reinheid en zondeloosheid op grond van 

                                 geloof in het Verlossingswerk van de Heere Jezus Christus 

        Ogen            =  Spreken over het feit dat de Heere alles ziet en doorziet. 

                                 Met de ogen neemt men Licht en duisternis waar.                             

        Vurige ogen =  Ogen die niet zien naar de werking van het vlees maar naar de Geest.  

                                 Deze ogen zien dus alles; Het zijn de verlichte ogen des verstands 

                                 Ze zien alles en in bijzonderheid het inwendige (geestelijke) der dingen. 

 

 

 

:15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven;  

      En Zijn  Stem, als een Stem van vele wateren.  

           

Hier staat eigenlijk twee keer hetzelfde want blinkend koper heeft te maken met een oven met 

vuur. Koper is de kleur van vuur. Koper verwijst naar oordeel.  

Via oordeel en via vuur worden dingen gereinigd, gezuiverd en gelouterd. 

Daardoor komt gemeenschap tot stand, verzoening.  

Koper is altijd een beeld van gemeenschap; communicatie gaat via koper.  

Denk aan koperen elektriciteits- en, telefoonleidingen en koperen waterleidingen.  

Zijn voeten gloeien als in een oven. De Heere is met die koperen Voeten als het ware  

door het vuur gegaan is; Hij heeft het oordeel verdragen.en heeft verzoening bewerkstelligd.  

Koper: spreekt van ‘Rechtvaardig Oordeel’, en van ‘Verzoening’; 

spreekt over volkomen reiniging en verzoening door Die Ene Mens. 

 

          Koper:   tvjn         =  Nagosheth    =    Waarnemingen 

                          vjn          =  Nagash         =    Slang 

                           mjn    =   Nachem        =    Vertroosting 

                              jn           = Noach           =     Rust; Troost 
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In vers 12 klinkt de Stem vanuit de 7 kandelaren. 

Hier in vers 15 klinkt Zijn Stem als vele wateren. 

Stem als vele wateren is een beeld van het Woord van God. 

Maar vele wateren kan ook verwijzen naar de volkerenzeeën; 

het Evangelie wordt nu gepredikt door de Heidenen en niet door de Joden.  

De Stem van de Heere Jezus klinkt nu, in onze Bedeling, via (als) de vele wateren; 

de Gemeente. Daar is het Woord Gods. Daar vindt men de Heere.  

Als je de Heere zoekt, zoek dan niet onder de Joden, zoek onder de heidenen, zegt de Bijbel. 

De Heere verbergt Zijn aangezicht voor de Joden maar openbaart Zich aan een volk dat in 

duisternis wandelde.  

 

42 Jezus zeide tot hen : Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, dien de bouwlieden 

verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van den Heere is dit geschied, 

en het is wonderlijk in onze ogen? 43 Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u 

zal weggenomen worden, en een volk ( de heidenen, de Gemeente ) gegeven, dat zijn 

vruchten voortbrengt. 44 En wie op dezen steen valt,( Judas= Joodse Volk ) die zal 

verpletterd worden; en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. 45 En als de overpriesters en 

Farizeën deze Zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij, dat Hij van hen sprak. 46 En 

zoekende Hem te vangen, vreesden zij de scharen, dewijl deze Hem hielden voor een profeet. 

mattheus 21 

 

16 Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den 

mond Davids voorzegd heeft van Judas ( = Juda= Joodse Volk ), die de leidsman geweest is 

dergenen, die Jezus vingen; 17 Want hij was met ons gerekend, en had het lot dezer bediening 

verkregen. 18 Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid, en 

voorwaarts overgevallen zijnde, is midden opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort. 

19 En het is bekend geworden allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen 

taal genoemd wordt Akeldama, dat is, een akker des bloeds. 20 Want er staat geschreven in 

het boek der Psalmen; Zijn woonstede worde woest, en er zij niemand die in dezelve wone. 

En: Een ander neme zijn opzienersambt.( = Gemeente) handelingen 1 

 

28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen 

horen. handelingen 28 
 

 

 

:16 En Hij had zeven sterren in Zijn Rechterhand; en uit Zijn mond ging het Tweesnijdend  

      Scherp Zwaard; en Zijn aangezicht is gelijk de Zon schijnt in haar kracht.  

 

13 En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, 

bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel; 

14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een 

vlam vuurs; 15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en 

Zijn stem als een stem van vele wateren. 

16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend 

scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. 
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Vanaf vers 13 t/m vers 16 is er een overdrachtelijke, symbolische omschrijving van de Heere 

Jezus Christus. Hij had 7 sterren in Zijn Rechterhand en Hij stond temidden van 7 kandelaren. 

Kandelaren en sterren verspreiden beiden licht. Sterren zijn Hemellichamen. 

Heel de Gemeente, het Lichaam van Christus, is in Zijn Rechterhand. 

Gods Rechterhand doet Krachtige daden, want Zijn Rechterhand heeft ons getrokken  

uit de dood en uit de duisternis en heeft ons verhoogd en gezet in het Koninkrijk van 

Gods Geliefde Zoon. 

 

15 In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils; de rechterhand des 

HEEREN doet krachtige daden. 16 De rechterhand des HEEREN is verhoogd; 

de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden. 17 Ik zal niet sterven, maar leven; en 

ik zal de werken des HEEREN vertellen. psalm 118 

        

11 Gelijk Uw Naam is, o God! alzo is Uw roem tot aan de einden der aarde; 

Uw rechterhand is vol van gerechtigheid.psalm 48 

 

7 Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend; Uw hand strekt Gij uit 

tegen den toorn mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt mij.psalm 138 

 

uit Zijn mond ging het Tweesnijdend Scherp Zwaard 

het gaat Zijn Mond uit; het Woord van God 

 

3 En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet, 

noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het 

brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond uitgaat 

deuteronomium 8 

 

4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, 

maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. mattheus 4 

 

17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 

efeze 6 

 

12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig 

tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der 

samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des 

harten.hebreeën 4 

 

Uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard = het Woord van God. 

Tweesnijdend betekent dat het scheiding maakt. 

Scheiding tussen de oude schepping en de nieuwe schepping. 

Scheiding tussen de oude mens in Adam en de nieuwe mens in Christus. 

Scheiding tussen gelovigen en ongelovigen. 

Het gaat er niet om bij dit Zwaard dat de ene zijde scherper zou zijn dan de 

andere zijde, maar dit Zwaard heeft een tweezijdige werking. 

Het Woord van God leert ons om onderscheid te kunnen maken tussen het Woord  

en Werk van de Geest van Christus en het woord en de werken van het vlees. 

Dat de Bijbel scheiding maakt, is dus wel degelijk de bedoeling.  

Daardoor worden de oprechten openbaar. 
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34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen 

om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want Ik ben gekomen, om den mens 

tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de 

schoondochter tegen haar schoonmoeder. 36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die 

zijn huisgenoten zijn. 37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en 

die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. 

38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. mattheus 10 

 

51 Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar 

veeleer verdeeldheid. 52 Want van nu aan zullen er vijf in een huis verdeeld zijn, drie tegen 

twee, en twee tegen drie. 53 De vader zal tegen den zoon verdeeld zijn, en de zoon tegen den 

vader; de moeder tegen de dochter; en de dochter tegen de moeder; de schoonmoeder tegen 

haar schoondochter, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.lukas 12 

 

Een tweesnijdend scherp zwaard is ook van toepassing in de toekomst wanneer dat Werk van 

het Woord Gods ook in de wereld als zodanig zal plaatsvinden. Nu worden wij als gelovigen 

uit deze wereld getrokken en afgezonderd van de wereld. In de toekomst, in de dagen van de 

‘Dag des Heeren’, zal dat scheidende en oordelende werk van het Woord van God 

plaatsvinden in de wereld. 

 

‘Zijn aangezicht is gelijk de Zon schijnt in haar kracht’ 

Zijn Aangezicht = Zijn Licht = Zijn Verschijning = Zijn Openbaring. 

Daar waar het Licht, de Zon der Gerechtigheid verschijnt, daar zal ons oude leven 

verdwijnen. Onder invloed van de Zon groeit en bloeit alles in de natuur en kan 

het vrucht dragen. Maar de Zon kan ook verzengend zijn; schroeit weg wat dor en droog is. 

De zon brandt alles weg, wat niet doordrenkt is met Water = Het Woord Gods, 

Dus ook hier die scheidende werking. 

 

5 En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, 

omdat het geen diepte van aarde had. 6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand 

geworden, en omdat het geen wortel had, zo is het verdord.markus 4 

 

11 Want de zon is opgegaan met de hitte, en heeft het gras ( oude leven van de mens; de 

natuurlijke mens ) dor gemaakt, en zijn bloem is afgevallen, en de schone gedaante haars 

aanschijns is vergaan; alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken.jakobus 1 

 

Heerlijkheid wordt ook beschreven als Licht, Uitstraling, Glans of Afschijnsel. 

De Heere wordt in dit vers beschreven als een blinkende Gestalte. 

 

4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat 

hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der Heerlijkheid van Christus, Die het 

Beeld Gods is.2 korinthe 4  

 

3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner Heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 

zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking 

onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der 

Majesteit in de hoogste hemelen; hebreeën 1 
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:17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn Rechterhand  

      op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste;  

 

‘viel ik als dood aan Zijn voeten’ 
Dit heeft niks te maken met wat de Heere tegen Mozes zei; 

 

20 Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien;  

want Mij zal geen mens zien, en leven.exodus 33   

 

In het Oude Testament gebeurt het vaker dat profeten in slaap vallen of in elkaar sukkelen. 

Het meeste bij Daniël. Maar ook Adam viel in een diepe slaap. 

Zodra er profetieën komen over de tegenwoordige tijd, de Bedeling der Verborgenheid, dan 

sukkelen de profeten in elkaar of  ze zijn bijna dood of ze vallen in een diepe slaap. 

Dan maakt de Heere hen weer wakker en vervolgens gaat het verhaal gewoon verder. 

Er is altijd een stukje dat de profeet dan niet gehoord of gezien heeft. 

Dat gaat dan over onze Bedeling. Het is een Verborgenheid. 

 

9 En ik hoorde de stem Zijner woorden; en toen ik de stem Zijner woorden hoorde, zo viel ik 

in een diepen slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. daniël 10 

 

18 Als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepen slaap op mijn aangezicht ter aarde; toen 

roerde hij mij aan, en hij stelde mij op mijn standplaats. 

19 En hij zeide: Zie, ik zal u te kennen geven, wat er geschieden zal ten einde dezer 

gramschap; want ter bestemder tijd zal het einde zijn. daniël 8 

 

21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een 

van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees. 

22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en 

Hij bracht haar tot Adam. 23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en 

vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. 

24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en 

zij zullen tot een vlees zijn. genesis 2 

 

Adam is een type van Christus.  

Hij viel in een diepe slaap en toen hij weer wakker werd was daar die vrouw.  

Het is een beeld van de Heere Zelf die Zich verbergt maar in tussentijd wordt de vrouw;  

Zijn Lichaam, de Gemeente gevormd. 

De vrouw, die vlees is van Zijn Vlees en been van Zijn been 

Dit legt Paulus uit in Efeze 5 

 

30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 

31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en 

zij twee zullen tot een vlees wezen. 

32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 

efeze 5 
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Christus en de Gemeente zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden; Zij zijn Eén. 

De Gemeente is Zijn vervulling. Hij het Hoofd, wij Zijn Lichaam; hetzelfde vlees en been. 

Daardoor zijn wij, in Hem, gezegend met elke Geestelijke Zegening. 

Alles wat voor de Heere Jezus Christus geldt, is ook op ons van toepassing. 

Dit is voor ons niet te bevatten maar voor God is niets onmogelijk ! 

 

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. efeze 1 

 

3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft 

met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. efeze 1 

 

21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een 

zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid 

gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; 

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij 

Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. johannes 17 

 

Dus dat Johannes als dood neervalt, betekent dat hetgeen hij gaat vermelden met de  

Verborgenheid te maken heeft; zoals de  Opstanding en de vorming van de Gemeente. 

En dat blijkt ook als hij vervolgens zegt;  

 

‘en Hij legde Zijn Rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet;  

Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste’  

 

En Zijn Rechterhand doet wonderlijke daden, namelijk: Hij verhoogd. 

Zijn Rechterhand  heeft ons, op grond van geloof in Hem, doen opstaan uit de dood. 

Hij heeft ons doen delen in Zijn Verhoging en Verheerlijking en Positie en Erfenis. 

En het eerste wat de Heere Jezus Christus dan ook zegt na Zijn Opstanding uit de dood: 

‘Vreest niet, Ik leef, Ik Ben het Begin, en Ik Ben het Eind(doel),  

Ik Ben de Alfa, en Ik Ben de Omega, Ik Ben de Eerste, en Ik Ben de Laatste 

                       
4 Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginne? Ik, de HEERE, 

Die de Eerste ben, en met den Laatste ben Ik Dezelfde. jesaja 41 

 

6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik 

ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.jesaja 44 

 

12 Hoor naar Mij, o Jakob! en gij Israël, Mijn geroepene! Ik ben Dezelfde; Ik ben de Eerste, 

ook ben Ik de Laatste. jesaja 48 

 

 

 

:18 En Ik leef; 

      Ik Ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen.  

      En Ik heb de sleutels der hel en des doods.  

 

De Eerste en de Laatste heeft de sleutels van de uitgang van de hel en de dood. 

Daarmee kan Hij het Leven geven aan wie Hij wil en daarmee ook het Koninkrijk  

aan wie Hij wil. 



27 

 

 

‘Ik ben dood geweest’ 

Maar zie, Ik ben sinds Mijn Opstanding levend tot in alle eeuwigheid. 

Ik ben de Eerstgeborene en Eersteling en Erfgenaam van de Nieuwe Schepping. 

De gehele Wereld dacht van de Heere af te zijn, door Hem te kruisigen en te doden; 

En vanaf Zijn Opstanding heeft de Heere Zich al 2.000 jaar Verborgen gehouden voor het 

ongelovig Volk Israël en voor de in ongeloof levende mensheid. 

Maar men zal straks met Hem te doen krijgen in Zijn Openbaring aan heel de Schepping 

Amen = Voorwaar = Zo zal het zijn 

 

15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor ( in de plaats van ) allen gestorven is, zij dan 

allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer 

zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 2 korinthe 5 

   

Christus heeft de dood verslagen. 

Want de Heere stierf voor (in de plaats van) allen en ten behoeve van allen; 

en zo zijn allen, en zo is alles gestorven in Die Ene Heere.  

En op grond van Zijn Trouw aan God en Zijn Woord is Hij de Eerste Die opgestaan is uit 

de dood, en Die leeft tot in alle eeuwigheid. 

Hij is de Sleutel en Hij heeft de Sleutel tot het eeuwige Leven. 

Hij geeft Zijn ( Nieuwe Opstandingsleven ) Leven aan een ieder die wil, 

namelijk aan allen die Hem en Zijn Woord gehoorzaam zijn;  

Op grond van geloof, ben je Zijn Koninkrijk ingegaan en daar word je nooit meer uitgezet. 

 

De Heere is Degene Die opent, en Hij is ook Degene Die sluit.       

In verband met het geven van Leven maar ook in verband met de dood 

En de Heere Jezus Christus heeft ook de Sleutel van Hel en Dodenrijk. 

Als men uiteindelijk door de Heere Zelf, daarin geworpen wordt op grond van 

ongeloof, en verwerping ( lastering ) van de Heere Jezus Christus,  

zal men daar zelf nooit meer uitkomen.  

 

30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit. 

31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden 

(op grond van geloof in de uit de dood opgestane Christus) maar de lastering tegen den Geest 

zal den mensen (op grond van volharding in ongeloof) niet  vergeven worden. 32 En zo wie 

enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen 

(namelijk tegen de Heere Jezus als sterfelijk Mens in het vlees), het zal hem vergeven 

worden; Maar zo wie tegen den Heiligen Geest (= Opgestane Christus oftewel de Geest van 

Christus) zal gesproken hebben ( tegenspreken is de Waarheid ontkennen, en in 

ongerechtigheid ten onder houden; Oftewel de opstanding van de Heere Jezus Christus uit 

dood ontkennen;)   Het zal hem niet vergeven worden ( tenzij dat hij of zij, daarna alsnog 

wedergeboren zou worden),  noch in deze tegenwoordige boze eeuw, 

noch in de toekomende eeuw.  (Matteus 12) 

 

21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon 

levend, Die Hij wil. 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den 

Zoon gegeven; 23 Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet 

eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft. johannes 5 
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1 En ik zag een Engel ( de Heere Jezus Christus ) afkomen uit den hemel, hebbende den 

sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; ( En bindt de duivel gedurende 1.000 

jaar ) openbaring 20 

 

7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de 

Waarachtige, Die den Sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en 

niemand opent: openbaring 3 

 

52 Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den Sleutel der Kennis (de Heere Jezus Christus) 

weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd. Lukas  

 

22 En Ik zal den Sleutel van het huis van David op zijn schouder ( Heerschappij ) leggen; 

en hij zal opendoen, en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten, en niemand zal opendoen. 

jesaja 22 

 

 

             

:19 Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen:  

 

Deze drie uitspraken gaan over precies hetzelfde.  

Hetgeen gij gezien hebt - hier - kortom hetgeen is, maar wat is en wat hij hier ziet, moet 

uiteraard nog gebeuren ‘na dezen’.  

Wat hij hier ziet kan hij alleen opschrijven omdat hij het gezien heeft. Dat is wat het is, op dat 

moment. Op de dag des Heeren. Het gaat echter over hetgeen geschieden zal "na dezen". In 

Openbaring vind je vanzelfsprekend dingen uit verleden, uit heden en toekomst, maar in het 

algemeen dingen die na de dagen van Johannes zouden plaatsvinden. 

Die hebben van doen met de Verborgenheid.  

 

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 

2 Indien gij maar gehoord hebt van de Bedeling der Genade Gods, die mij gegeven is aan u; 

3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze Verborgenheid, (gelijk ik met 

weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn 

wetenschap, in deze Verborgenheid van Christus), 

5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 

geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 

6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 

mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 

7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 

naar de werking Zijner kracht. 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade 

gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken 

rijkdom van Christus, 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de 

gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, 

Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; 10 Opdat nu, door de Gemeente, 

bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige ( 

eigenlijk; veelkleurige ) Wijsheid Gods; 11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt 

heeft in Christus Jezus, onzen Heere; efeze 3 
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:20 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en de    

      zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de  

      zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten. 

 

7 kandelaren = 7 sterren = 7 engelen der 7 gemeenten is allemaal hetzelfde. 

Ze hebben allemaal een symbolische, geestelijke betekenis. 

 

‘De verborgenheid der 7 Sterren’ 

Spreekt over de Bedeling der Verborgenheid. Spreekt over het Verborgen Hogepriesterlijk 

werk van de Christus in onze Bedeling. Christus verborgen in ons ( door inwoning van Zijn 

Geest, ons lichaam als Zijn Tempel ) En wij verborgen in Hem. ( uit deze wereld getrokken en 

in het Koninkrijk der Hemelen gezet.) De verborgenheid is de tijd vanaf het lijden van 

Christus tot Zijn (geopenbaarde) Verheerlijking; 

 

10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd 

hebben van de genade, aan u geschied; 11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de 

Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op 

Christus komen zou, en de Heerlijkheid daarna volgende.1 petrus 1 

 

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 

is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de 

aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 

4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem 

geopenbaard worden in Heerlijkheid. kolossenzen 3 

 

Het Nederlandse woord ster, is afgeleid van het Hebreeuwse woord  Satar  (= rts) 

Het Hebreeuwse woord Satar  = rts =  Verborgenheid 

De naam Esther = rtsa =  rts a = A Sathar =  Ik Ben verborgen; Ik verberg Mij. 

De Naam Jehovah vind je dan ook alleen op verborgen wijze in het Bijbelboek Esther. 

Dit Bijbelboek gaat over onze Bedeling en God komt niet met name voor. 

 

14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken 

tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot 

dagen en jaren! 15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op 

de aarde! En het was alzo. genesis 1 

 

De lichten in het uitspansel zijn om scheiding te maken tussen dag en nacht; 

En zijn gesteld tot tekenen en tot gezette tijden. Sterren zijn dus tot tekenen en hebben dus een 

Geestelijke betekenis. Sterren zijn lichtdragers in een Wereld, die in de macht van de 

duisternis ligt. Zowel sterren als engelen zijn hemelse wezens en behoren tot het ‘heir des 

Heere’; beiden zijn Lichtdragers- Lichtverspreiders 

 

        Lichtdragers, zoals: Sterren 

                                      : Kandelaren 

                                      : Getuigen = Gelovigen die getuigen zijn van het Licht der Wereld    

                                      : Priesters      

                                      : De Gemeente, want wij zijn ‘lichten’ in een duistere Wereld 

                                        Wij verspreiden het Licht en Woord der Heerlijkheid van Christus 

                                        Wij verkondigen het Volkomen (= 7) Werk van Christus. 
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        Zeven  =  Spreekt over het volkomen Werk van God, in deze wereld van de 7 dagen 

                        Spreekt ook over de weg die de Heere Jezus Zelf gegaan is met betrekking  

                        tot het voortbrengen van de Nieuwe Schepping. 

                        Spreekt over over Rust, en over Eedzwering op grond van beloften Gods  

    

                                                      Amen  

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 en 3 zijn 7 verschillende brieven aan 7 verschillende Gemeenten. 

En hoewel het letterlijk over die Gemeenten gaat, zijn de brieven vooral 

symbolisch. De hele kerkgeschiedenis wordt in de 7 brieven beschreven. 

 

 

 

 

 

 


