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Vorige keer: Onze eenheid met de Drie-eenheid

• Belang van aanbidding (hart i.p.v. hoofd)

• Goedheid van God: onderlinge liefde/relaties Drie-eenheid

• Wij hebben daar deel aan, door Jezus (Joh 1:18; 1 Kor 2:20-11)

• De ‘Jezus bril’ – het Woord bekijken door het Woord

Integratie: Realiteit van het leven met de Drie-eenheid 

in het Nieuwe Jeruzalem



Wat wordt bedoeld met een “filter”?:

Een zienswijze van - of overtuiging over God en de Bijbel 

die het gevolg is van een culturele erfenis 

en die onbewust bepalend is voor de manier 

waarop je de Bijbel leest en begrijpt

Je kan ook zeggen: een niet bevraagde, gekleurde “bril”

waardoor je de Bijbel leest en interpreteert

Na te streven Bijbelinterpretatie: zonder filters



2 voorbeelden van filters

• Het calvinistische filter

(o.a. plaatsvervangend straf dragen van Jezus) 

een rechtszaak of een verbondsluiting? 

• Het futuristische filter

een toekomstig einde van de wereld

of een historisch regionaal drama rond het einde

van het oude verbond?

Over kerkvaders, hervormers en (opwekkings)leiders: 

van filters naar cultuur van eer



Historisch-contextuele bijbelinterpretatie:

Interpretatie die zoekt naar de betekenis van een
Bijbelboek voor de auteur en de oorspronkelijke
lezers.

• Niet vanuit onze eigen context, situatie of denkwereld
interpreteren (onze eerste neiging)

• De interpretatie moet relevant zijn voor de oorspronkelijke
lezers in hun tijd, cultuur en situatie; op basis daarvan kan
worden nagedacht wat het voor ons betekent



Voorbeelden van belang historisch-contextuele interpretatie

• “Neem uw zoon, .. en offer hem daar tot een brandoffer ..” 

Gen 22:2

• “Mijn God, .., waarom hebt U mij verlaten?“
Matt 27:46/Ps 22

• “.., en de zee was niet meer.” Openb 21:1



Goed voorbeeld van 

(onderzoek voor)

historisch contextuele 

Bijbelinterpretatie:



(meer aandacht voor het volgende voorbeeld:)

“Openbaring van Jezus Christus, 

die God Hem gegeven heeft 

om Zijn dienstknechten te laten zien 

wat spoedig moet geschieden” 

Openb. 1:1



De worsteling van de Kerk

met de eindtijd is goed

beschreven in:

ik ben eens met zijn nuchtere analyse

maar niet met de gepresenteerde

Bijbelinterpretaties en conclusie 



(Nog meer over “spoedig”:)

“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

En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie 

van dit boek niet, want de tijd is nabij.

Openb. 22:10



Openb. 1:1: “wat spoedig moet geschieden”; onder andere:

De verwoesting van de grote stad die de profeten doodt

(deze stad krijgt steeds wisselende namen):

Openbaring 11 over de 2 getuigen (vs3), ook wel profeten (vs10):

En hun lijk (zal liggen) op de straat van de grote stad, die

geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun

Here gekruisigd werd (vs 8). 

Openbaring 18: (ook info in H14, 16, 17)

En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en

wierp hem in de zee, zeggende: Zó zal Babylon met geweld geworpen

worden, de grote stad (vs21a)

.. in haar werd gevonden het bloed van profeten .. (vs24b)



Het hart van God:

Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap

hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. 

Openb 18: 4b

Na de verwoesting is er aanbidding in de hemel:

Hierna hoorde ik als een luide stem van een grote schare in

de hemel zeggen:

Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van

onze God, want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn

oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de

aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner

knechten van haar hand geëist.

Openb 19: 1,2



De verwoesting in Openbaring is gerelateerd aan
het oude verbond (niet aan het nieuwe), 

een verbond dat door mensen werd voorgesteld na
het afwijzing van Gods aanbod bij de berg Horeb 

en dat door Paulus de bediening van de dood werd

genoemd (2Kor. 3)

Patrick gaat in januari hier op in: “de vijf verbonden”:
Gods verbond met Noach, Abraham, Mozes (oude
verbond), David en Jezus (nieuwe verbond)



Wat bedoelde Jezus met “spoedig”?

Welke stad bedoelde Jezus in Openbaring
met “Babylon, de grote stad”?

Even pauze



Wat bedoelde Jezus met “spoedig”?

Welke stad bedoelde Jezus in Openbaring
met “Babylon, de grote stad”?

Wat zei Jezus in de evangeliën?



“Hoe dan ook, Ik moet nog een paar dagen verder reizen.

Want het is niet mogelijk dat een profeet van God ergens

anders wordt gedood dan in de stad Jeruzalem. 

Och, Jeruzalem, Jeruzalem! De stad die de profeten

vermoordt. De stad die stenen gooit naar de mannen die

gestuurd zijn om haar te helpen. Hoe vaak heb Ik uw

kinderen bijeen willen brengen als kuikens onder de

vleugels van de moeder? Maar u wilde niet. Daarom wordt

u nu aan uw lot overgelaten.”
Lucas 13:33b-35a (HB)



Het (moeder)hart van Jezus:

“Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen 

als kuikens onder de vleugels van de moeder?” 



“En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn

discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen

van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen:

Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen 

op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken za

worden.

Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem

toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen

deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en

van de voleinding van de wereld?.”
Matt 24:1-3



“En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn

discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen

van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen:

Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen 

op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken za

worden.

Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem

toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen

deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en

van de voleinding van de wereld?.”
Matt 24:1-3



De vraag van de discipelen:

“Zeg ons, wanneer zullen deze dingen (de verwoesting 

van de tempel) gebeuren? En wat is het teken van Uw komst

en van de voleinding van de wereld?.”

Het antwoord van Jezus:

“Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet

verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.”

Matt 24:34



Hoe lang is een generatie? (in de wereld/Bijbel van toen)

Numeri 32:13 (NBV21):

De woede van de HEER was zo hevig dat hij de Israëlieten

veertig jaar in de woestijn liet rondzwerven, totdat die hele

generatie, die gedaan had wat slecht is in de ogen van de

HEER, gestorven was.

(ook hier: de woede/toorn van God is gerelateerd aan het oude

verbond, de bediening van de dood volgens Paulus in 2Kor. 3; 

het is niet gerelateerd aan het nieuwe verbond)

Jezus’ hemelvaart: 30 na Chr.

Jezus’ wederkomst: uiterlijk 70 na Chr.



De  verwoesting van Jeruzalem

en de tempel in 70 na Chr. 

zijn historische feiten 

en zijn door Flavius Josephus

in de eerste eeuw (!)

beschreven in: 



Wat bedoelde Jezus met spoedig?

(mijn) historisch contextueel antwoord:

Spoedig was 70 na Chr.



Welke stad bedoelde Jezus in Openbaring
met “Babylon, de grote stad”?

(mijn) historisch contextueel antwoord:

Babylon was Jeruzalem



Voor verdere verdieping:



Wat bedoelde Petrus dan met:

“Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één

dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als

één dag.” ?

2 Petrus 3:8 (NBG51)



algemene context 2 brieven van Petrus

Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen

wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus

bekendmaakten.

Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door 

herinnering wakker te houden, want ik weet, dat het 

afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze 

Here Jezus Christus mij heeft doen weten. 

2 Pet.1:13, 14, 16 (NBG51)



context van 2 Pet. 3:8 en de belangrijke vraag

Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen 

spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen

begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van

zijn komst? 

De Here talmt* niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen 

denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat

sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

2Pet3:4a, 9 (NBG51)

*talmen=uitstellen, traag zijn, vertragen

Belangrijke vraag: wat is de belofte?



De vraag van de discipelen:

“Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? 

En wat is het teken van Uw komst en

van de voleinding van de wereld?.”

Het antwoord van Jezus:

“Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet

verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.”

Matt 24:3, 34



(mijn) hist. context. interpretatie Petrus’ boodschap:

Jezus heeft belooft binnen 1 generatie terug te komen

dat kan na enkele jaren zijn, maar ook pas na 40 jaar

voor mensen duurt 40 jaar lang, voor God niet

God wachtte zo lang mogelijk, namelijk 40 jaar, en 

stelde de belofte niet uit



Tijd met Jezus

... en Ik zal op hem schrijven (Ik schrijf op jou)

de naam mijn God 

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

Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God,

en mijn nieuwe naam.

Openbaring 3:12b



Vragen?

Vraag: 

wat heb je geleerd over Bijbelinterpretatie?

(wat was nieuw voor je?)



Vooruitblik volgende keer

Het Bijbelboek Openbaring:

Jezus aan het woord!

Opbouw van het boek: 

wat is geschiedenis, wat is actueel, wat is toekomst?

Wat zegt het boek over het oude en het nieuwe verbond?

Wat is de betekenis voor ons leven nu?


