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Inhoud:

Systematische/thematische theologie 

en Bijbelse theologie

Interpretatie van het Bijbelboek Openbaring

Rondvraag



Systematische theologie en Bijbelse theologie

Systematische theologie: theologie over een thema of 
onderdelen van het geloof, bijvoorbeeld verzoeningsleer

Bijbelse theologie: interpretatie van de Bijbel of Bijbelboeken
(geen thematische focus; open houding)

Bijbelse theologie gaat vooraf aan systematische theologie:

Voorkomen van interpretatie verzen los van de context

Voorbeeld: futurisme op basis van 2Pet3:7 (1dag=1000jaar)



Interpretatie van het 
Bijbelboek Openbaring:

Historisch contextueel:

Wat is de betekenis 
van Openbaring 
voor de auteur 
en de oorspronkelijke lezers?



Interpretatie van het 
Bijbelboek Openbaring:

Bekijken als een schilderij:

Eerst het grote plaatje
Dan pas de details

De betekenis van details
worden bepaald door het
grote plaatje



Het grote plaatje/historisch contextueel:

Eerste indruk van Openbaring oorspronkelijke lezers:

Dit is als het boek Ezechiël!

Boodschap: wat gaat gebeuren 
lijkt op wat in Ezechiel geprofeteerd is

Ezechiël profeteert de eerste verwoesting van Jeruzalem
en de tempel en eindigt met de profetie  over de herbouw
ervan in de tijd van het oude testament maar ook over 
het nieuwe Jeruzalem (dubbele profetie)



Te vinden in:



Structuur Openbaring:

Chiastische boog structuur (dus niet chronologisch)

A |

B | opbouw naar centrale boodschap “C” 

C |

B

A | terug naar eerste boodschap “A”

de 2 A’s zijn niet precies gelijk, 
maar verklaren elkaar



Centrale boodschap Openbaring

(voor de 7 gemeenten)

Hoofstuk 12

Het verhaal van de draak en de vrouw 
(en haar nageslacht = zij die het getuigenis

van Jezus hebben)

Boodschap (aan de 7 gemeenten): 

het is/wordt een korte moeilijke tijd



Eerste boodschap/thema; thematische overeenkomst begin en eind:

.. en Ik zal op hem schrijven .. de

naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, 

dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, .. Openb 3:12b

.. hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, 

die in het paradijs van God is. Openb 2:7

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

En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, 

nederdalende uit de hemel, van God.. Openb 21:2a

Midden op haar straat (van het nieuwe Jeruzalem)

en aan weerszijden van de rivier 

staat het geboomte des levens .. Openb 22:2a



Eerste boodschap/thema; thematische overeenkomst begin en eind (vervolg):

.. hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, 

gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben 

met mijn Vader op zijn troon. Openb 3:21

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

En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, ..

en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren

om het getuigenis van Jezus en om het woord van

God, en die noch het beest noch zijn beeld

hadden aangebeden en die het merkteken niet op

hun voorhoofd en op hun hand ontvangen

hadden; en zij werden weder levend en heersten als

koningen met Christus, duizend jaren lang. Openb 20:4



pauze



Het grote plaatje/historisch contextueel (1):

Een profetische boodschap van Jezus

(soms via Zijn engel; via Johannes)

Aan 7 gemeenten in Turkije

Over zaken die spoedig gaan gebeuren

Over een korte zware tijd die voor hen ligt

Om hen te helpen te “overwinnen”

Zodat ze de nieuwe dingen ontvangen

die voor hen klaar liggen



Spoedig = 70 na Christus (zie onderwijs 28 november)

(aanvulling)

En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. 

En de Here, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden 

om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren
Openb. 22:6

Alles in Openbaring heeft betrekking op spoedig
tenzij Openbaring zelf expliciet aangeeft dat iets
niet spoedig gebeurt

(niet spoedig: gebeurtenissen bij einde “duizend”jarige rijk:

Openb.20:11-15)



Consequentie:

Het nieuwe Jeruzalem leven kwam beschikbaar in 70 na Chr.

bij de start van het duizendjarige rijk

In plaats van na het laatste oordeel aan het

eind van het duizendjarige rijk

Openbaring niet chronologisch lezen, want het heeft een

chiastische structuur = ordening naar onderwerp (niet naar tijd):

aan het eind terugkomen bij het onderwerp waar het mee start

(Voorbeeld van historisch contextueel lezen)

Sleutel voor het moment van neerdalen nieuwe Jeruzalem: 

spoedige vervulling van de beloftes aan de 7 gemeenten, 

inclusief het neerdalen van het nieuwe Jeruzalem (Openb 3:12)



Indeling Openbaring:

H 1-3 briefjes aan de 7 gemeenten

elke gemeente een specifieke belofte

de hele periode beschreven

H 4-22 de hele periode opnieuw beschreven

met veel meer detail

specifieke beloftes worden algemeen



Indeling Openbaring (H1-22)

H 1-3 een korte zware tijd

spoedig wordt het beter; 14 beloftes, waaronder:

belofte samen op de troon met Jezus (Laodicea)

belofte nieuwe Jeruzalem (NJ) (Filadelfia)

belofte boom des levens (in NJ) (Efeze)

H 4-22 H 4-18 korte zware tijd

draak en de vrouw (H12)

verwoesting oude Jeruzalem (H18)

H 19-22 lange betere tijd (vanaf 70 na Chr.):

bruiloft (H19)

“duizend”-jarige rijk (H20)

nieuwe Jeruzalem (H21,22)



Het verdriet en de opluchting van Johannes in de hemel

Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te

verbreken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, 

noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar

inzien.

En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken 

de boekrol te openen of die in te zien.

En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, 

de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft

overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. 

Openb 5:2b-5



Kernverzen Openbaring (vanuit ons perspectief):

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe

aarde, want de eerste hemel en de eerste

aarde waren voorbijgegaan, en de zee was

niet meer. 

En ik zag de heilige stad, een nieuw

Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van 

God, getooid als een bruid, die voor haar man

versierd is. 

Openbaring 21:1,2



Jesus hart’ voor de zeven gemeenten

En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien,
die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag
Ik zeven gouden kandelaren, en te midden van
de kandelaren iemand als eens mensen zoon ....
En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand ...
Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt
in mijn rechterhand, en de zeven gouden
kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen van de
zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven
gemeenten.

Openbaring 1:12,13,16,20



Het oude verbonds/oude Jeruzalem-leven

heeft plaats gemaakt voor het 

nieuwe verbonds/nieuwe Jeruzalem-leven

met Jezus en onze Vader en de heilige Geest:

Eenheid met de Drie-eenheid





Vragen?


