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                                                       Hoofdstuk 22 

 

: 1  En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal,  

      voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. 

 

zuiver = rein 

levend water = stromend water = Eeuwig Leven 

klaar als kristal = doorschijnend kristal en dus helder, doorzichtig, doorluchtig. 

 

Water is een beeld van ‘het Leven’ omdat water een beeld is van het Woord des Levens; 

het Woord Gods, de Geest Gods. 

 

14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het Water, dat Ik hem geven zal, dien zal in 

eeuwigheid niet dorsten; maar het Water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een 

fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. johannes 4 

 

‘voortkomende uit den troon Gods, en ( namelijk ) des Lams’ 

Dat Levende Woord komt voort uit de Heere Jezus Christus Zélf. 

Het Lam dat op de Troon zit brengt Levend Water, Zíjn Opstandingsleven, het Nieuwe Leven 

voort. Als je van dát Water drinkt, zul je in eeuwigheid niet meer dorsten = niet meer sterven. 

 

Dat levend water is een beeld van het Leven dat Christus voortbrengt en dus van eeuwig 

Leven. In die wateren zou men ondergaan, doordrengt worden, zoals tot uitdrukking komt 

in bijvoorbeeld de doop. Men zou er in ondergaan en er zo deel aan hebben; gemeenschap 

aan hebben. Deelhebben aan dat Nieuwe Eeuwige Opstandingsleven dat de Heere Jezus 

Christus voor ons heeft bewerkstelligd. In gemeenschap leven met Hem. 

 

6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. 

Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.  

( bij Wedergeboorte ontvangen wij uit de Rijkdom van Zijn Genade Zijn Geest en daarmee 

Eeuwig Leven ) openbaring 21 

 

1 Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van 

Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid. zacharia 13 

 

7 Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch 

nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen. 

8 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten  

 ( stromen) zullen, de helft van die naar de oostzee, en de helft van die naar de achterste zee 

aan; zij zullen des zomers en des winters zijn. 

 

 

 

: 2  In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des  

      levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de  

      bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. 

 

rivier = water = het Woord van God 

In het midden van haar straat = in het centrum, het hart 

Boom des Levens = de Heere Jezus Christus 
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De engel laat aan Johannes zien dat een rivier van het Water des Levens ontspringt uit de 

Troon in het midden van het Nieuwe Jeruzalem.  

Aan beide zijden van die rivier staat de Boom des Levens. 

De Kern, het midden, van het Nieuwe Jeruzalem is het Woord. Het levenbrengende Woord. 

Het Woord des Levens is tevens de Boom des Levens. 

Het ‘Water des Levens’ en ‘Boom des Levens’, beelden hetzelfde uit: 

Bron van eeuwig Leven. Dat is de Heere Jezus Christus.  

 

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.) 1 johannes 1 

 

7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem 

geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. 

openbaring 2 

 

‘boom des levens’ 

boom = ‘geboomte’ want één boom kan niet aan twee kanten van het water staan. 

Aan beide kanten van die rivier staat de Boom des Levens, die we kennen uit de eerste 

hoofdstukken van Genesis.  

Adam zou niet ook nog eten van de Boom des Levens opdat hij niet in eeuwigheid leven zou. 

Daarmee is dus gezegd dat eten van de vrucht van de Boom des Levens het ontvangen van 

eeuwig leven uitdrukt.  

 

9 En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het 

gezicht, en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom 

der kennis des goeds en des kwaads. 10 En een rivier was voortgaande uit Eden, om 

dezen hof te bewateren; en werd van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden.  

-- 

16 En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij 

vrijelijk eten; 17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij 

niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. genesis 2 

 

22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed 

en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, 

en ete, en leve in eeuwigheid. genesis 3 

 

Leven onder het Nieuwe Verbond is leven uit de Genade, is deelhebben aan Zijn 

Opstandingsleven, is gemeenschap hebben met de Heere Jezus Christus  =  

eten van de Boom des Levens.  
 

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 
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De Heere Jezus Christus, de Boom des Levens, werd in eerste instantie omgehakt en van al 

Zijn aardse wortels afgesneden. De positie van Mens en Eerstgeborene van de gehele 

mensheid kostte Hem Zijn Leven maar in Zijn Opstanding werd Hij opnieuw geplant aan een 

waterbeken. 

 

3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en 

welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. psalm 1 

 

‘voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht’  

 

Er staat dat de Boom des Levens twaalf vruchten voortbrengt. 

Normaal is het maar gedurende één maand in het jaar oogsttijd, zodat maar in één maand 

vrucht gevonden wordt. Maar deze Boom brengt continu, van maand tot maand, vrucht voort 

en is daarmee niet meer onderworpen aan seizoenen.  

Er is geen donker en geen koud seizoen meer.  

 

Dat wordt ook uitgebeeld in de Menorah, de gouden 7- armige kandelaar. 

De Menorah stond in het Heilige, in het eerste Vertrek van de Tabernakel. 

Het is het enige licht in de Tabernakel. Via dit Licht vindt men zijn weg naar de Troon der 

Genade, de Gouden Verzoendeksel op de Ark des Verbonds. 

Deze Kandelaar is een uitbeelding van een amandelboom waaraan zich knoppen, bloemen en 

noten bevonden. Vruchten dus. Dat kan normaal niet! Je krijgt eerst een seizoen met knoppen, 

dan komen de bloemen en nog later worden de vruchten voortgebracht. 

Als je ze alle drie tegelijk vindt aan die boom wil het zeggen dat hij continue vrucht draagt. 

Dat er een voortgaande ontwikkeling is. Het geeft aan dat daar de dood, het verderf, niet meer 

werkt. Dat is eeuwig Leven. De Menorah is een beeld van Eeuwigheid, onvergankelijkheid. 

De gouden kandelaar is in de eerste plaats Licht.  

Maar Licht is hetzelfde als Leven en daarom mocht het licht op de kandelaar ook nooit 

uitgaan, anders klopt het beeld niet meer.  

 

‘en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen’ 

Dit betekent hetzelfde als; ‘men eet van de vrucht van de Boom des Levens’. 

Leven onder het Nieuwe Verbond, leven in gemeenschap met de Heere, deelnemen aan 

Zijn Opstandingsleven. Eeuwig Leven. 

 

ziek = onrechtvaardig, zondig, ongelovig 

genezing = rechtvaardig, gelovig 

 

Bladeren van bomen en planten staan van oudsher bekend om hun geneeskrachtige werking. 

Ook wonden werden met bepaalde type bladeren verbonden.  

Men is ziek en verwond en daarom gaat men dat Jeruzalem binnen, want daar wordt men 

genezen. Daar is licht en Licht is Leven. Daar is water en Water is Leven.  

Daar is de Boom des Levens Die Leven geeft leven. 

Daar is het gebladerte van het Geboomte en dat geeft Leven.  

Het is steeds hetzelfde. Het is het Evangelie.  

Wij komen tot de Heere en laten Hem Zijn Werk doen aan ons. Hij geneest ons.  

In die Stad is eeuwig Leven en daarom zou men daar binnengaan. 

Op basis van geloof alleen, kan men naar binnen. De poorten staan open. 
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17 Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid, en sloeg hen; Ik verborg Mij, 

en was verbolgen; evenwel gingen zij afkerig henen in den weg huns harten. 18 Ik zie hun 

wegen, en Ik zal hen genezen; en Ik zal hen geleiden, en hun vertroostingen wedergeven, 

namelijk aan hun treurigen. 19 Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen, die verre 

zijn, en dengenen, die nabij zijn, zegt de HEERE, en Ik zal hen genezen. 20 Doch de 

goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen 

slijk en modder op. 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.jesaja 57 

 

10 En het geschiedde, als Hij in het huis van Mattheüs aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars 

kwamen en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen. 11 En de Farizeën, dat ziende, 

zeiden tot Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaren en de zondaren? 

12 Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den medicijnmeester 

niet van node, maar die ziek zijn. 13 Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil 

barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, 

maar zondaars tot bekering. mattheus 9 

 

11 En de scharen, dat verstaande, volgden Hem; en Hij ontving ze, en sprak tot hen van het 

Koninkrijk Gods; en die genezing van node hadden, maakte Hij gezond. lukas 9 

 

 

 

: 3  En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal      

      daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen; 

 

‘geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn en ( want ) de troon Gods en des Lams 

zal daarin zijn’ 

Vervloeking is de werking van het verderf, van de dood, van de duivel, van de Wet. 

Maar Wet en dood zijn er niet meer. Dus ook geen vervloeking meer. 

Geen boom van goed en kwaad maar de Boom des Levens staat in het Nieuwe Jeruzalem. 

 

22 Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maran-atha!  

1 korinthe 16 

 

22 Want zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten; maar zijn vervloekten zullen 

uitgeroeid worden. psalm 37 

 

10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is 

geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek 

der wet, om dat te doen. 11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, 

is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 12 Doch de wet is niet uit het 

geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.13 Christus heeft ons 

verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is 

geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. 

14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat 

wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. galaten 3 

 

‘en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen’ 

In het Nieuwe Jeruzalem zullen allen de Heere dienen. 

Dat is wat dienstknechten doen; dienstbaar zijn aan hun Heere. 

Wij zijn reeds dienstknechten der gerechtigheid, wij zijn reeds vrijgemaakt van de zonde. 
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18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. 

19 Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil; want gelijk gij uw leden 

gesteld hebt, om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot 

ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid, tot 

heiligmaking. 20 Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de 

gerechtigheid. 21 Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? 

Want het einde derzelve is de dood. 22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en 

Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het 

eeuwige leven. 23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het 

eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. romeinen 6 

 

 

 

: 4  En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn. 

 

‘En zullen Zijn aangezicht zien’ 

Zijn dienstknechten zullen Zijn Aangezicht zien. Als God Zich laat zien, zien wij de Heere 

Jezus Christus. Iedereen in het Nieuwe Jeruzalem zal zien op de Heere Jezus Christus, de 

overste Leidsman en Voleinder des geloofs. Alle blikken op Hem gericht, om Hem te dienen. 

 

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 

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 

 

10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan 

worden.11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde 

ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen 

eens kinds was. 12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen 

wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik 

gekend ben. 1 korinthe 13 

 

‘en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn’ 

Zijn Naam staat op de voorhoofden van de dienstknechten in het Nieuwe Jeruzalem. 

Het voorhoofd staat voor iemands denken. Als Zijn Naam op hun voorhoofden zal zijn,  

wil dat zeggen dat zij in de eerste plaats aan Hem zullen denken. 

Zoals ook onze nieuwe mens in Christus de dingen bedenkt die Boven zijn, waar Christus is. 

Wij zouden bedenken ‘wat des Geestes is’. Dat ons gehele denken gericht zou zijn op Hem. 

Dat maakt ons tot goede dienstknechten Gods.  

 

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. kolossenzen 3 

 

5 Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest 

zijn, bedenken, dat des Geestes is. 6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar 

het bedenken des Geestes is het leven en vrede; romeinen 8 
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: 5  En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben;  

      want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. 

 

Dit lazen we ook in het vorige hoofdstuk. 

nacht = duisternis = dood = ongeloof 

Licht = Wijsheid = Leven = Waarheid = het Woord 

 

23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de 

heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars. openbaring 21 

 

1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat 

over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch 

over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. jesaja 60 

 

Indien Zijn Naam op onze voorhoofden is en wij Hem dus dienen in de praktijk, zal Hij in de 

praktijk ook voor ons zorgen, nu en in de toekomst. 

Dan laat Hij Zijn Licht over ons schijnen.  Dat is de situatie onder het Nieuwe Verbond.  

 

‘en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid’ 
 

10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen 

als koningen heersen op de aarde.openbaring 5 

 

6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood 

geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem 

als koningen heersenduizend jaren. openbaring 20 

 

De Heere God verlicht Zijn dienstknechten en als gevolg daarvan zullen zij als koningen 

heersen in alle Eeuwigheid. Wie Hem dient, zal met Hem heersen.  

Dat is in onze dagen van toepassing maar net zo goed straks, in de dagen van de grote 

Verdrukking en in het duizendjarig Rijk. Wie zijn die dienstknechten? 

Is dat de Gemeente of zijn het de 144.000 of is het heel Israël?  

Dat maakt niet uit. Het zijn Zijn dienstknechten.  

Heerlijkheid heeft met heersen te maken. 

 

12 Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver gelegen land, om voor 

zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren. 13 En geroepen hebbende zijn 

tien dienstknechten, gaf hij hun tien ponden (= verantwoordelijkheid. een pond, namelijk de 

verantwoordelijkheid gegeven om het Leven van de Zoon te leven. Waarbij het de bedoeling 

is, dat Zijn Leven in elke gelovige, zou vruchtdragen voor Hem ), en zeide tot hen: Doet 

handeling ( = het de bedoeling dat het Leven van Christus in ons geleefd zou worden en zou 

toenemen. Wij dragen zelf de verantwoording in hoever wij het Leven, danwel de Geest van 

Christus, in ons de ruimte geven om Zijn Werk te kunnen doen in onze levens ), totdat ik 

kome. 14 En zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, 

dat deze over ons koning zij. 15 En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk 

ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, wien 

hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen gewonnen 

had. 16 En de eerste kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen. 
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17 En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt 

geweest, zo heb macht over tien steden. 18 En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw pond 

heeft vijf ponden gewonnen. 19 En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden. 

20 En een ander kwam, zeggende: Heer, zie hier uw pond, hetwelk ik in een zweetdoek 

weggelegd had; 21 Want ik vreesde u, omdat gij een straf mens zijt; gij neemt weg, wat gij 

niet gelegd hebt, en gij maait, wat gij niet gezaaid hebt. 22 Maar hij zeide tot hem: Uit uw 

mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht! Gij wist, dat ik een straf mens ben, nemende 

weg, wat ik niet gelegd heb, en maaiende, wat ik niet gezaaid heb.23 Waarom hebt gij dan 

mijn geld niet in de bank gegeven, en ik, komende, had hetzelve met woeker mogen eisen? 

24 En hij zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt dat pond van hem weg, en geeft het 

dien, die de tien ponden heeft. 25 En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft tien ponden. 

26 Want ik zeg u, dat een iegelijk, die heeft, zal gegeven worden; maar van degene, die niet 

heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. 27 Doch deze mijn vijanden, die niet 

hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij 

dood. lukas 19 

 

 

 

: 6  En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God der 

      heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen  

      haast moet geschieden. 

 

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; 2 Dewelke het 

woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft. 

openbaring 1 

 

‘En hij zeide tot mij:’ 

Degene die praat is één van de zeven engelen die aan Johannes vroeg ‘herwaarts te komen’ 

Aan het einde van het Boek Openbaring, komen we weer Openbaring 1. 

Het eindigt waar het begon. 

De engel zegt tegen Johannes dat alles wat hij gehoord en gezien heeft, getrouw en 

waarachtig is. Net zoals de Heere Jezus Christus Getrouw en Waarachtig is. 

 

11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was 

genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. 

openbaring 19 

 

5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: 

Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. openbaring 21 

 

‘en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden’ 

Deze Engel is de Heere Jezus Christus. Hij maakt Zich bekend aan Johannes en daarmee ook 

aan ons. Hij openbaart Zich in dit Boek. De Heere gebruikte vooral in het Oude Testament de 

profeten als boodschappers van Zijn Woord. Hij is de God der heilige profeten.  

Heilig = bekwaam gemaakt tot dienst aan de Heere. Profeten kregen hun boodschap 

rechtstreeks van God. De profeten getuigden op cryptische wijze van de Heere Jezus Christus.  
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Zijn Engel, de Heere Jezus Christus, is de Ware Profeet en Boodschapper van God. 

Hij is door de Heere gezonden. 

Als de Heere Zich wil laten zien, laat Hij Zich zien in de Heere Jezus Christus. 

 

God de Vader heeft Zijn Zoon ook in Zijn eerste Komst uitgezonden. 

4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, 

geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; 5 Opdat Hij degenen, die onder de wet 

waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.galaten 4 

 

‘om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden’ 

De Heere acht het van belang dat Zijn dienstknechten, de gelovigen, weten wat er staat te 

gebeuren. Héél Zijn Raadsbesluit wordt in Zijn Woord, de Bijbel, ontvouwd; tot aan de 

‘Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde’.  

Het is Zijn bedoeling dat we alles daarvan begrijpen, óók van de toekomende dingen. 

 

19 En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, 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 den wil eens 

mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, 

hebben ze gesproken. 2 petrus 2 

 

13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de 

waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 

hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 

14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 

15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, 

en u verkondigen. johannes 16 

 

16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden 

door Zijn Geest in den inwendigen mens; 17 Opdat Christus door het geloof in uw harten 

wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen 

met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, 19 En bekennen de 

liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid 

Gods. efeze 3 

 

 

 

: 7  Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart. 

 

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. openbaring 1 

 

‘Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart’ 
Dit zijn woorden van de door de Heere gezonden Engel, de Heere Jezus Christus. 

Wij als gelovigen zouden onze verwachting stellen op de Wederkomst van Christus en op de 

Openbaring van Zijn Heerlijkheid en Zijn Koninkrijk. Wij zouden onze blik naar omhoog 

richten. Wij weten immers wat er staat te gebeuren en wat wij kunnen verwachten. 
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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. kolossenzen 3 

 

Vanuit vers 7 zou je rechtstreeks verder kunnen lezen in vers 14.  

Vers 8 tot en met 13 is een omschrijving van ‘wie de Heere Jezus Christus is’.  

Ook in Openbaring 1 vinden we hetzelfde. 

 

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. 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij 

leide Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de 

Laatste; 18 En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. 

Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods. 19 Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en 

hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen: openbaring 1 

 

 

 

: 8  En ik, Johannes, ben degene, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze  

      gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij  

      deze dingen toonde. 

: 9  En hij zeide tot mij: Zie, dat gij het niet doet; want ik ben uw mededienstknecht, en uwer  

      broederen, der profeten, en dergenen, die de woorden dezes boeks bewaren; aanbid God. 

 

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 

 

Johannes heeft via visioenen gezien hoe het Koninkrijk zich uitbreidde van de Hemel naar de 

aarde. Satan zal eerst 1.000 jaar geborgen zijn en daarna nog even losgelaten worden om 

uiteindelijk voorgoed te verdwijnen. Dan is alles onder Zijn Voeten en is alles onder Eén 

Hoofd vergaderd. Johannes wil de Heere Jezus Christus, de Engel des Heeren, aanbidden 

nadat Deze hem alle toekomende dingen heeft laten zien. 

 

Op het moment dat alles onder Eén hoofd vergaderd is, dan zal ook de Zoon, de Heere Jezus 

Christus onderworpen worden aan God. Vandaar dat de Heere Jezus Christus tegen Johannes 

zegt dat deze niet Hém maar God zou aanbidden.  

 

27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle 

dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen 

onderworpen heeft. 28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook 

de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat 

God zij alles in allen. 1 korinthe 15 
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De Heere Jezus Christus zegt tegen Johannes; ik ben net zoals jij een dienstknecht. 

Net zoals jouw broederen en de profeten en alle gelovigen een dienstknecht van God zijn. 

De Heere Jezus deed niks zonder de Vader en Hij weet Zich ondergeschikt aan God.  

God op Zijn Beurt heeft alle oordeel en Heerschappij aan de Zoon gegeven als Loon voor Zijn 

Volbrachte Werk. De Heere Jezus Christus doet alle Werk tot Heerlijkheid van God de 

Vader. Dus aanbid God. 

 

 

 

:10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de tijd is  

      nabij. 

 

hij = Hij, de Heere Jezus Christus, de Engel des Heeren. 

 

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.openbaring 1 

 

‘Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet’ 

De Heere Jezus Christus zegt tegen Johannes dat Zijn Woorden niet verzegeld moeten 

worden. Zijn Woorden zijn getrouw en waarachtig en Hij wil dat Zijn dienstknechten weten 

‘hetgeen haast moet geschieden’. Hij wil dat de gelovigen weten van Zijn Raadsbesluit. 

De Heere doelt hier op het feit dat Woorden van een ander Boek in de Bijbel wel verzegeld 

moesten worden. De Heere verzocht Daniël om Zijn Woorden te verzegelen. 

 

26 Het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid; en gij, sluit dit 

gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. 27 Toen werd ik, Daniël, zwak, en was enige 

dagen krank; daarna stond ik op, en deed des konings werk; en ik was ontzet over dit gezicht; 

maar niemand merkte het. daniël 8 

 

4 En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; 

velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. daniël 12 

 

Openbaring zou in de eerste plaats gezien moeten worden als een verdere uitwerking van het 

boek Daniël. Wat in het Oude Testament verzegeld (verborgen) was, wordt in het Nieuwe 

Testament geopenbaard. Dat wordt hier alsnog aan het eind van heel de Bijbel en tegelijkertijd 

aan het eind van het Nieuwe Testament gezegd. Dit boek is niet verzegeld.  

Het is specifiek een commentaar op het boek Daniël en een aanvulling daarop.  

Het hele Nieuwe Testament is een toelichting op heel het Oude Testament.  

We lezen het Oude Testament in het licht van het Nieuwe. 

 

44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk 

dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de 

Profeten, en Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 

lukas 24 
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:11 Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die  

      rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd  

      worde. 

 

‘Ik kom haastiglijk’ en ‘de tijd is nabij’. De Heere laat Zijn dienstknechten zien wat bijna zal 

geschieden. Maar het neemt nog enige tijd. De zaken zullen hun beloop hebben. 

De ene gaat de Goede kant op en de andere gaat de verkeerde kant op. 

Desalniettemin is de boodschap; Ik kom haastiglijk. Dit staat drie keer in dit hoofdstuk. 

3   = Spreekt over vormwording en over de beloften en over de vervulling van Gods   

        beloften. Denk aan de Opstanding van de Heere Jezus Christus op de 3e dag 

        Spreekt dus over de Belofte van Eeuwig Leven op de derde dag. 

 

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; 

want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. ( van deze 

tegenwoordige eeuw, aion ) vers 7-8 = 33 jaar grote verdrukking over de volkeren 7 Want het 

ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere 

koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene 

plaatsen. 8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. vers 9-14 = 33 jaar grote 

verdrukking over de volkeren, betreffende de gelovigen in die periode. 9 Alsdan zullen zij u 

overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om 

Mijns Naams wil. 10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, 

en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. 

12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen 

verkouden. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 

14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een 

getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. mattheus 24 

Welk zal het teken zijn van de voleinding van deze tegenwoordige boze eeuw ? 

( het teken van het einde van deze aion? ) = de vraag van de discipelen. 

Het antwoord van de Heere Jezus = Deze eindigt als de 144.000 getuigen het Evangelie van 

het Koninkrijk gepredikt hebben aan alle volkeren. ( Satan wordt dan voor 1.000 jaar 

gebonden ) 
 

 

 

:12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk  

      zijn werk zal zijn. 

 

De vertalers hebben vanaf hier gezien dat ‘de Engel’ de Heere Jezus Christus is en hebben dus 

‘Ik’ nu wél met een hoofdletter geschreven. 

 

‘en Mijn loon is met Mij’ 

zie hiervoor ook de uitleg in hoofdstuk 4 

 

    De Gemeente is het Loon, de Heerlijkheid, die God aan de Zoon gegeven heeft 

    voor Zijn Leven in volledige afhankelijkheid en vertrouwen ( geloof ) in de Vader. 

    De Heere Jezus heeft Zijn Leven gegeven en alle Werk in gehoorzaamheid volbracht 

    voor de Vader.  
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    1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader,  

    de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 

    2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem 

    gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U  

    kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. 

    4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven  

    hebt om te doen; 5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, 

    die Ik bij U had, eer de wereld was. 

    -- 

    22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, 

    gelijk als Wij Eén zijn; 

    -- 

    24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij  

    Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij  

    liefgehad, vóór de grondlegging nederwerping der wereld. johannes 17 

 

    In Johannes 17 kun je lezen dat de eerste Heerlijkheid (uit de Schepping) die de Heere 

    ontvangt, de Gemeente is. Als eerste vrucht van de oogst, wordt de Gemeente aan  

    Hem gegeven. En dat is wat in deze Bedeling nog steeds gebeurt;  

    God verzamelt Zich individuele gelovigen uit deze duistere en boze wereld.  

    God verzamelt Zich uit de heidenen een Volk voor Zijn Naam. 

    Vervolgens geeft Hij ons als Loon aan de Heere Jezus Christus. 

    Zijn Lichaam, de Gemeente, is Zijn Heerlijkheid en Zijn Persoonlijk Bezit. Zijn Loon 

 

    10 Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet,  

    Zijn Loon  is bij Hem (= de Gemeente; Zijn Lichaam, logisch dat wij bij de Wederkomst van  

    de Heere bij Hem zijn; wij zijn tenslotte Zijn Lichaam.), en Zijn arbeidsloon ( Wedergeboren  

    Joodse Volk= Israël ) is voor Zijn aangezicht. jesaja 40 

 

    11 Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt der dochter van Sion:    

    Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. 

    12 En zij (= wedergeboren Israël ) zullen hen (= de Gemeente , Zijn Lichaam) noemen het  

    heilige volk, de verlosten des HEEREN; en gij ( = Jeruzalem ) zult genoemd worden de   

    gezochte, de stad, die niet verlaten is. jesaja 62 

 

    ‘om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn’ 

    Bij Zijn Wederkomst zal de Heere Jezus Christus de dan levende mensheid oordelen. 

    De gelovigen zullen behouden worden en de ongelovigen zullen verwijderd worden. 

    Iemand doet goede, vruchtbare werken of iemand doet dode, eigen werken.  

    Aan de hand van die werken zal er vergelding oftewel een oordeel zijn. 

 

 

 

    :13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. 

 

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 

-- 
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11 Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en 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.openbaring 1 

 

6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het 

Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. openbaring 

21 

 

Alpha en Omega zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet en dus de eerste en  

laatste letter van het Woord Gods. Dat betekent; Ik ben het Woord Gods, van A tot Z. 

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

 

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 Degene uit Wie en tot Wie alle dingen zijn.  

 

34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? 

35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? 

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

eeuwigheid. Amen.romeinen 11 

 

 

 

:14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij  

      door de poorten mogen ingaan in de stad. 

 

‘Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen’ 

Zalig zijn = deelhebben aan Zijn Eeuwige Opstandingsleven. 

Zijn geboden = alles wat God gesproken heeft. Gods Woord is onderwijs. 

Het gaat niet over de tien geboden of verboden maar alle Woord wat is (aan-) geboden. 

 

‘Zalig zijn zij die Zijn woorden doen’, sluit aan bij vers 7: ‘Zalig is hij die de Woorden der 

profetie deze boeks bewaart’. Het bewaren van de geboden doe je door ze te doen.  

Door ze deel van je leven uit te laten maken. Door in gemeenschap met het Woord te leven. 

 

Zij die Zijn Geboden doen, zij die leven in gemeenschap met het Woord, zij die Zijn Woorden 

bewaren, hebben deel aan de Boom des Levens. Zij die deelhebben aan de Boom des 

Levens mogen door de poorten ingaan in het Koninkrijk en zijn daardoor zalig. 

 

Tegenover  de Boom des Levens staat de boom der kennis van goed en kwaad uit Genesis. 

Deze boom staat voor de Wet en in het bijzonder voor religie. Als je van het ene eet ga je 

dood en als je het andere eet ( eten = gemeenschap hebben met ) heb je leven. 

De Boom des Levens is het Nieuwe Verbond, uitgedrukt in Hem die daarvan het Hoofd is, de 

Middelaar, namelijk de Heere Jezus Christus. 
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14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen. 

15 Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade. 

16 Want ik gebiede u heden, den HEERE, uw God, lief te hebben (praktisch liefhebben = 

dienen ), in Zijn wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en 

Zijn rechten, opdat gij levet en vermenigvuldiget, en de HEERE, uw God, u zegene in het 

land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven ( het Koninkrijk Gods ). 17 Maar indien uw hart 

zich zal afwenden, en gij niet horen ( = gehoorzamen = geloven ) zult, en gij gedreven zult 

worden, dat gij u voor andere goden buigt, en dezelve dient ( ontrouw, afgoderij, hoererij, 

ongeloof ); 18 Zo verkondig ik ulieden heden, dat gij voorzeker zult omkomen ( sterven ); gij 

zult de dagen niet verlengen op het land ( gij zult het Koninkrijk niet ingaan ), naar hetwelk 

gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit. 19 Ik neem 

heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u 

voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad; 

deuteronomium 30 

 

 

 

:15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers,  

      en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet. 

 

7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon 

zijn. 8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en 

hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den 

poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. openbaring 21 

 

Buiten zullen de ongelovigen zijn. 

honden = heidenen 

tovenaars = bedriegers 

hoereerders = degenen die de Heere ontrouw waren 

doodslagers = degenen die de Heere vermoordden, afwezen 

afgoden dienaars = degenen die niet geloofden in de Heere maar in afgoden 

die de leugen liefheeft = verwerpt de Waarheid, het Woord, de Heere Jezus Christus 

die de leugen doet = doet geen werken des geloofs  

 

Er zijn aan het eind van het verhaal maar twee mogelijkheden. 

Geloof is een keuze; kies je voor het Leven of voor de dood ? 

Wil je ingaan in het Koninkrijk of buitengeworpen worden ? 

Kies je voor de Heere Jezus Christus of de Satan? 

Erin of eruit ? Binnen of buiten? Ingaan door de poorten of niet? 

 

 

 

:16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten.  

      Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. 

 

engel = boodschapper 

 

‘Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de 

Gemeenten’ 
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Vanaf hier zijn het afsluitende woorden van deze Brief.  

Openbaring is geschreven in briefvorm. Nieuw Testamentische Waarheid komt tot ons via 

brieven. (zie ook hoofdstuk 1) De Inhoud is nu eenmaal niet bestemd voor de ongelovigen en 

dus zijn de boeken geadresseerd aan gelovigen. Vanaf  het Bijbelboek Romeinen, tot en met 

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

De dingen worden bekendgemaakt in de Gemeente. Het is alleen bestemd voor gelovigen. 

Voor ongelovigen is dit een gesloten boek, een verzegeld boek.  

 

‘Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster’ 

De Heere laat aan het einde van de Brief weten Wie de afzender is. 

Via Jesaja 11 en 2 Petrus 1 zien we dat bovenstaande zin verwijst naar Zijn Wederkomst. 

Het gaat over de Komst van de grote Koning van het Messiaanse Rijk op Aarde. 

 

1 Want er zal een Rijsje ( Twijgje ) voortkomen uit den afgehouwen tronk ( afgehouwen stam)  

van Isa ( David is de Zoon van Isaï = Jesse ), en een Scheut ( Stekje ) uit zijn wortelen zal 

Vrucht voortbrengen. Jesaja 11 

 

19 En wij hebben het Profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, 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. 2 petrus 1 

 

 

 

:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, 

      kome; en die wil, neme het water des levens om niet. 

 

6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees ( natuurlijke mens ); en hetgeen uit den 

Geest geboren is, dat is geest ( nieuwe mens in Christus )  7 Verwonder u niet, dat Ik u 

gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren ( wedergeboren ) worden. johannes 3 

 

Geest en Bruid betekenen hier hetzelfde. 

Als wij uit God geboren oftewel wedergeboren oftewel uit de Geest geboren zijn, dan zijn wij 

geest. Als wij deel hebben gekregen aan het Nieuwe Verbond, zijn wij de Bruid.  

De Gemeente behoort tot de allereersten daarvan (maar dat komt hier niet aan de orde) dan 

zijn we zelfs Lichaam van de Bruidegom. Nog meer verbonden met Christus dus. 

 

Water des Levens = levend water = stromend water = Eeuwig Leven 

 

Het eerste deel van dit vers staat in de aanvoegende wijs; het is de bedoeling dat men dit zou 

zeggen. Het is een wens. Dat geldt ook voor ons. We zouden zeggen: kom! 

Wie de Woorden dezes Boeks en deze Profetie horen en bewaren (Openbaring 1) zouden 

wensen dat de Heere zou komen, het liefst zo spoedig mogelijk.  

 

14 Kom haastelijk, mijn Liefste! en wees Gij gelijk een ree, of gelijk een welp der herten op 

de bergen der specerijen. hooglied 8 
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‘En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet’  

Water is een beeld van de Geest. Het drinken is de uitbeelding van het ontvangen van de 

Heilige Geest; De Geest van Christus. Als wij de Geest ontvangen, zullen wij niet meer  

sterven maar eeuwig leven.  

 

6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. 

Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. openbaring 21 

 

Wie dorst heeft naar het Leven dat voortkomt uit het Binnenste van de Heere Jezus Christus, 

die kome. Het is voor wie dat wil, het is uit Genade en vrij; het kost je niets ( dan je oude 

mens ). 

    

1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja 

komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! jesaja 55 

 

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in 

Christus Jezus is; romeinen 3 

 

8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 

9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. efeze 2 

 

 

    

:18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien  

      iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek  

      geschreven zijn. 

:19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel  

      afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven  

      is. 

 

Afdoen en toedoen aan de Profetische Woorden van dit Boek is in beide gevallen heel erg. 

Er zijn er die er aan toedoen en er zijn er die er aan afdoen.  

Ons past niet te oordelen maar we kunnen gewoon signaleren dat sommigen hun eigen 

verhalen erbij vertellen. Of men vertelt te weinig; men laat woorden weg. Of dat men stelt dat 

veel in de Bijbel er eigenlijk niet toe doet, omdat de basisbeginselen, zoals dat de Heere Jezus 

voor onze zonden gestorven is, voldoende zouden zijn voor gelovigen. Dat is er aan afdoen.  

Dat is de Bijbel uitkleden, alsof de Bijbel niet meer te melden zou hebben dan de basis. 

 

‘God zal hem toedoen de plagen, die in dit Boek geschreven zijn’ 

‘God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in 

dit boek geschreven is’ 

 

Wie trouw is aan de Heere en Zijn Woord zal door Hem beloond worden. 

Voor Zijn Lichaam, de Gemeente, ligt er een vol Loon klaar waar hopelijk geen deel van 

afgedaan wordt door de Heere. Bij Zijn Wederkomst zal blijken in hoeveel Heerlijkheid wij 

kunnen delen. Werken die Zijn Geest in en door ons mag volbrengen, zullen beloond worden. 

Dat is gedurende de hele Verborgenheid zo. 
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2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. 

Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij 

zullen Hem zien, gelijk Hij is.1 johannes 3 

 

8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol 

loon mogen ontvangen. 2 Johannes 

        

vers 12; En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, 

gelijk zijn werk zal zijn. 

 

‘De Heere zal ieder vergelden gelijk zijn werk zal zijn’.  

Dat betekent dat men eventueel helemaal niets krijgt, omdat er niets te vergelden valt.  

 

Als men de Heere niet gediend heeft, ( ook al was men kind van God, dienstknecht en 

erfgenaam) dan krijgt men geen loon. Dit betekent niet dat iemand uit die stad geworpen 

wordt, want dat kan niet. Ze worden behouden. Het gaat echter om de Heerlijkheid die men 

daar zou ontvangen. Het is dus een waarschuwing; men zou er niet aan afdoen.en men zou er 

ook niet aan toedoen. Wat we over houden is: Sola Scriptura, oftewel; alleen de Schrift. 

Of anders gezegd: het Woord Gods, het hele Woord Gods en niet anders dan het Woord Gods. 

 

11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met 

Hem leven; 12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem 

verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; 13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; 

Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 2 timotheus 2 

 

 

 

:20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 

 

Dit zijn de laatste Woorden van de Heere Jezus; het zijn Woorden met de Belofte van Zijn 

Wederkomst. Ook wij, na 2.000 jaar, houden ons vast aan Zijn Beloften. 

 

7 Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart. 

-- 

12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk 

zijn werk zal zijn. 

 

Onze Zalige Hoop ( zekerheid ) is de Verschijning van de Heerlijkheid van onze grote God en 

Zaligmaker. Daarnaar zouden wij onder alle omstandigheden uitzien en dat is onze enige 

Hoop ( zekerheid ) bij leven en sterven. In afwachting daarvan leven wij in de dag der Genade 

en kennen wij Christus die gezeten is op de Troon der Genade en zien wij Hem met Eer en 

Heerlijkheid gekroond. 

 

20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode 

tot heerlijkheid door ons 2 korinthe 1 

 

6 En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens beteren verbonds 

Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. hebreeën 8 
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11 Want de Zaligmakende Genade Gods is verschenen aan alle mensen. 12 En onderwijst ons, 

dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, 

en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; 13 Verwachtende de Zalige Hoop 

en verschijning der Heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus 

Christus; 14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 

ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. titus 2 

 

 

 

:21 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. 

 

De Genade van ‘onzen Heere Jezus Christus’ is nu reeds met ons, Zijn Lichaam, de 

Gemeente. Dat is beloofd en daar zouden wij dagelijks uit leven.  

Wij zien uit naar de Openbaring van de Heere Jezus Christus. 

 

18 Maar wast op in de Genade en Kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. 

Hem zij de Heerlijkheid, beide nu en in den dag der Eeuwigheid. Amen. 2 petrus 3 

 

 

                                                          Amen. 


