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Inleiding en leeswijzer

Hoe lees je Openbaring?
Voor het lezen van Openbaring bestaan meerdere manieren van 
uitleg. Voor je een studie van dit bijbelboek maakt, is het goed om 
een aantal belangrijke opvattingen in denkrichtingen te kennen.

Openbaring als tijdhistorische opvatting
Bij deze opvatting wordt ervan uitgegaan dat alles wat in Openba-
ring verteld wordt al in het begin van onze christelijke jaartelling 
is gebeurd. Het boek Openbaring zou daarom met name voor de 
toenmalige lezers geschreven zijn. Voor de huidige lezers zou het 
boek Openbaring alleen ter bemoediging geschreven zijn: God 
laat horen hoe Hij Zijn gemeente door de verdrukking heen gedra-
gen heeft tot het moment waarop de Romeinse keizer Constantijn 
christen werd en hij het christendom tot de officiële godsdienst van 
het Romeinse Rijk verhief.

Openbaring als wereldhistorische opvatting
Ook bij deze opvatting wordt ervan uitgegaan dat Openbaring het 
historische verloop van de geschiedenis weergeeft. Dit denken richt 
zich echter niet op de vroegchristelijke kerk, maar op vele eeuwen 
daarna. De opdracht die Johannes krijgt om in zijn verslag ook te 
schrijven over ‘wat is’ (Openb. 1:19) zou alleen betrekking hebben 
op de toestand van de zeven gemeenten van Azië in die tijd. Alles 
wat daarna beschreven wordt, zou duiden op de gebeurtenissen die 
na die periode zouden plaatsvinden.

Openbaring als kerkhistorische opvatting
Vanuit deze visie wordt gesteld dat Openbaring niets anders is 
dan een soort uittreksel van de geschiedenis. Zo zouden de zeven 
brieven zeven perioden in de kerkgeschiedenis weergeven. Bij dit 
denken worden namen en feiten vanuit de geschiedenis nader 
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ingevuld. Het laat zich niet moeilijk raden dat bij het invullen een 
grote diversiteit is ontstaan.

Openbaring als eindhistorische opvatting
Deze opvatting trekt geheel Openbaring naar de eindtijd en dan 
met name naar de tijd na ‘de opname van de gemeente’: tussen het 
slot van hoofdstuk 3 en het begin van hoofdstuk 4 zal volgens deze 
gedachte de gemeente van Jezus Christus worden opgenomen en 
de Heilige Geest Zich terugtrekken. Vanaf dat moment vervalt het 
verband tussen alles wat daarna volgt en de beschrijvingen van de 
christelijke kerk zoals in de brieven aan de zeven gemeenten wordt 
verwoord.
De gedachte dat Openbaring alleen op de toekomst gericht is, kan 
overigens ook worden aangehangen zonder te geloven in de opna-
me van de gemeente.

Openbaring als niet-historische opvatting
De gedachte hierachter is dat Openbaring geen historische lijnen 
aangeeft, maar beschrijft vanuit welke principes God handelt in de 
geschiedenis van de kerk en van de wereld. De profetische beteke-
nis van dit bijbelboek wordt daarmee verworpen.

Hoe nu te kiezen
De diverse opvattingen maken het niet gemakkelijk een keuze 
te maken. Temeer daar er voor iedere opvatting een groot aantal  
varianten bedacht is of nog steeds bedacht wordt. De vraag is ech-
ter of het nodig is om een expliciete keuze te maken en daarmee 
waardevolle gedachten bij een andere uitleg los te laten. Wellicht 
is daarom een mix van deze opvattingen het beste antwoord, dat 
verlost van het maken van krampachtige keuzes bij de uitleg van 
dit bijbelboek. Voor de behandeling van Openbaring in dit dag-
boek is hier dan ook voor gekozen: Openbaring is geschreven voor 
de lezers van toen én van vandaag, gericht op het verleden, het 
heden én de toekomst!
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Leesmethode
Mijn advies is om eerst het aangegeven bijbelgedeelte en de dag-
tekst te lezen. Daarna het dagboekstukje. Dit dagboekstukje kent 
twee gedeelten: a) het meditatieve gedeelte en b) nuttige achter-
grondinformatie. Het is goed om beide gedeelten te lezen.

Bijbelstudie/gespreksvragen
Dit dagboek kan ook goed dienen als studiehulpmiddel bij bijbel-
studies in kringverband. Per bijbelhoofdstuk zijn daarvoor vragen 
opgesteld. Alvorens die vragen in de groep te behandelen is het 
goed om, naast persoonlijk gebed, de dagboekstukjes en de daarbij 
behorende Schriftgedeelten eerst voor jezelf te lezen en je gedach-
ten erover te vormen. Bij het delen van ieders gedachten zul je erva-
ren dat Openbaring is als een diamant met vele facetten die, van 
verschillende kanten belicht, een geweldig kleurenspectrum zal 
laten zien.

Gods zegen!
Ik wens je een goed jaar toe met dit geweldige bijbelboek.
Van harte Gods zegen!

Cock Grandia

Heb je vragen of opmerkingen of wil je gewoon doorpraten, mail 
mij: dagboek@grandia.nu
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Indeling

Hoofdstuk 1 t/m 22

Grote lijn: ◆ Openbaring als troostboek
 ◆ Hoofdthema: de Heere komt!
 ◆ De lijn in de wereldgeschiedenis
 ◆ De symboliek van getallen en kleuren
  ◆  Wat gebeurd is, gebeurt en nog moet gebeuren 

(toekomstig en historisch)
 ◆  Achtergrond OT  NT
Kern: ◆  God beheerst de geschiedenis
 ◆ God leidt Zijn kinderen
 ◆ Verdrukking en rampen die plaatsvinden vóór Hij komt
 ◆ Het loopt God niet uit de hand
 ◆ Christus komt terug als Leeuw 
 ◆ De overwinning is nu al een feit
 ◆ Te allen tijde gereed zijn voor Zijn terugkomst
 ◆ Je staat er niet alleen voor
  ◆  Het oordeel van God zal een einde maken aan al het 

onrecht
 ◆ Gods beloften worden eens werkelijkheid

Hoofdstuk 1, 2 en 3

Thema: Praktijkgerichte lessen
 (brieven aan de zeven gemeenten)
Kern: ◆ Christus kent je als gemeente en als individu
 ◆ Valse leer die opgedrongen wordt
 ◆ Valse leer die gelovigen actief uitdragen
  ◆  Een samenleving die druk uitoefent op de houding van 

een christen, politiek en godsdienstig
  ◆ Voorbereiding op de dingen die spoedig zullen gebeuren
  ◆ Noodzaak om sterk te staan en te volharden in het geloof
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Hoofdstuk 4 en 5

Thema: De aanbidding van God in de hemel
Kern: ◆ Gods heiligheid
 ◆ Gods eigenschappen
 ◆ Gods bedoeling met de schepping
 ◆ Wie is Christus (Lam/Leeuw)
 ◆ De hemelse liturgie

Hoofdstuk 6 en 7

Thema: Het verbreken van de zeven zegels
 De grote dag komt!
Kern: ◆ Oorlogen en geruchten van oorlogen
 ◆ Slagen – lijnen naar vandaag
 ◆ De maat van onrecht nog niet vol
 ◆ Tekenen die plaatsvinden
 ◆ De dag van Gods toorn

Hoofdstuk 8, 9, 10 en 11

Thema: Het blazen op de zeven bazuinen
Kern: ◆ De honderdvierenveertigduizend
 ◆ De menigte die niemand tellen kan
 ◆ De wreedheid van de wereld

Hoofdstuk 12, 13 en 14

Thema: De grote strijd
Kern: ◆ De duivel en zijn engelen
 ◆ De jacht op het Kind
 ◆ De antichrist
 ◆ De macht van het beest
 ◆ Scheiding tussen trouw en ontrouw
 ◆ Volhouden!
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Hoofdstuk 15 en 16

Thema: De zeven rampen
Kern: ◆ Rampen die de hele wereld treffen
 ◆ Het einde is gekomen
 ◆ Nóg is er gelegenheid
 ◆ Iedereen zal God prijzen
 ◆ Verharding bij volharding
 ◆ De grote verleiding

Hoofdstuk 17, 18, 19 en 20

Thema: De overwinning die behaald wordt
Kern: ◆ De grote vernietiging
 ◆ Wereldse roem en rijkdom vergaat
 ◆ Alleen geloof is nodig
 ◆ Rouw om de val
 ◆ Het loflied dat nooit eindigt
 ◆ Het hoogtepunt in de geschiedenis
 ◆ Jezus Christus is Overwinnaar!
 ◆ De duivel geboeid

Hoofdstuk 21 en 22

Thema: Een juichende nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Kern: ◆ Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
 ◆ Herstel van het paradijs
 ◆ Jezus komt terug
 ◆ De bewoners van het Nieuw Jeruzalem
 ◆ Openbaring, het boek van de hoop

9

 



 | 

10

OpeNBaRINg 1 
 | 



 | 

  
Index Openbaring 1

1 jaNUaRI Verrassend Openbaring 1:1 (1)
2 jaNUaRI Een brief van Christus Openbaring 1:1 (2)
3 jaNUaRI Onthulling! Openbaring 1:1 (3)
4 jaNUaRI God leidt! Openbaring 1:1 (4)
5 jaNUaRI Getuigen gevraagd! Openbaring 1:2
6 jaNUaRI Zalig! Openbaring 1:3 (1)
7 jaNUaRI Nog even? Openbaring 1:3 (2)
8 jaNUaRI Een brief voor jou! Openbaring 1:4 (1)
9 jaNUaRI Genade en vrede van de Vader Openbaring 1:4 (2)

10 jaNUaRI Genade en vrede van de Heilige Geest Openbaring 1:4 (3)
11 jaNUaRI Genade en vrede van de Zoon Openbaring 1:5
12 jaNUaRI Juichende woorden Openbaring 1:6
13 jaNUaRI Hij komt! Openbaring 1:7
14 jaNUaRI Het Begin en het Einde Openbaring 1:8
15 jaNUaRI Ik, jouw broer Openbaring 1:9
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1 jaNUaRI
Lezen: Openbaring 1:1-3 
Dagtekst: Openbaring 1:1 (1)

Verrassend

Openbaring is een geweldig spannend boek!
Een boek vol profetieën die tot de verbeelding spreken,
juist in een tijd dat alles onrustig en bedreigend is.
Als de ene moordaanslag na de andere plaatsvindt,
als vernietigingswapens worden ontworpen,
als grote natuurrampen zich voltrekken…

Steeds heviger slaat om je heen de angst toe.
Van alles lijkt er mis te gaan.
Daarom zijn velen op zoek gegaan
om houvast te krijgen voor in en voor na dit leven.
Oosterse godsdiensten vinden bij velen gretig ingang.
Oude religies worden in ere hersteld.
Velen zoeken hoe ze zorgeloos kunnen leven.
Of ze het vinden?
Soms lijkt het zo, maar je weet het antwoord.

Ben jij in dit nieuwe jaar op de toekomst gericht?
Als christen heb je een geweldig perspectief!
Ook al lijkt het er vaak helemaal niet op,
als angst en moeheid je parten spelen,
als je niet begrijpt wat er om je heen gebeurt,
als het erop lijkt dat God afwezig is.
God kent je.
Hij weet van al je vragen.
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