ONDER EEN OPEN HEMEL - OPENBARING 1:9-18 EN 4:1
Inleiding
Dit JV-seizoen willen we bij het Bijbelboek Openbaring stilstaan. En dan in het bijzonder
bij de hoofdstukken 4 t/m 7, waarin het gaat over de opening van 6 van de 7 zegels. Dit
zal nogal verschillende reacties oproepen. De één vindt dit boek erg moeilijk en laat het
liever dicht. De ander vindt het heel erg interessant en wil er graag meer van weten.
Sommigen lezen de Openbaring als een spoorboekje waarin ze thuis zijn als hun broekzak. Maar voor anderen is dit boek zo vol geheimtaal, dat ze de weg erin niet kunnen
vinden.
Wat is eigenlijk de Openbaring? Is het een 'troostboek'? Of maakt het je alleen maar
bang? Is het een boek dat antwoord geeft op je vragen? Kortom, wat heb je er aan voor je
ziel en zaligheid? En wat kun je er praktisch mee in het leven van elke dag?
Allemaal vragen die eerst aandacht verdienen voor we het boek gaan lezen.
Wat is eigenlijk de Openbaring?
Ten eerste lezen we in de verzen 1t/m3 dat het in de Openbaring gaat over de openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, waarin Hij Zijn dienstknechten dingen toont die haast geschieden moeten. Deze dingen heeft God door Zijn engel gezonden,
en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Johannes heeft Gods Woord gesproken, de getuigenis van de Heere Jezus, dus het leven van de Heere Jezus op aarde en
alles wat hij gezien heeft.
Dan staat er in vers 3: Zalig is hij die leest, en zijn zij, die horen de woorden van deze
profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.
In de Openbaring krijgen wij als het ware de gelegenheid om een blik in de hemel te
werpen, om te zien wat daar gebeurt. Het gaat om Christus en Zijn werk.
Wij worden opgeroepen om deze dingen te lezen en te geloven, ons te bekeren tot de
levende God, want de tijd is nabij.
Let verder eens op de naam van het boek. Vaak hoor je spreken over Openbaringen.
Maar het is enkelvoud: één groot visioen waarin alles samenhangt. Johannes, de laatste
van de apostelen die toen nog leefde, ontvangt dit visioen rond het jaar 95 na Christus,
wanneer hij vanwege zijn geloof verbannen is naar het eiland Patmos. Dit eiland ligt
voor de kust van het huidige Turkije.
In de kanttekeningen staat het volgende over de betekenis van het woord openbaring:
Het Griekse woord Apocalypis staat voor openbaring of ontdekking van verborgen dingen, zoals die in het Evangelie algemeen gebruikt wordt. Maar in dit bijbelboek wordt
bedoeld de dingen die na deze tijd zullen gebeuren, dus de dingen die nog komen moeten.

Een boek om bang van te worden?
Als we vooruit kijken naar de volgende hoofdstukken, weten we dat er verschrikkelijke
dingen zullen gaan gebeuren. Denk aan de oordeelspaarden die in hoofdstuk 6 beschreven worden; aan de macht van de duivel, dat het beest opkomt en oppermachtig lijkt te
heersen in Babylon, de stad van de mens; en in hoofdstuk 16 lezen we hoe schalen vol
Goddelijke toorn worden uitgegoten.
Wat doet dit met jou? Schuif je de gedachten hieraan diep weg? Denk je dat het allemaal
wel mee zal vallen? Of maakt het je bang?
Als we het vanuit ons zondige hart bekijken en tot ons door laten dringen, dan moeten
we inderdaad verschrikkelijk bang worden. Want wie kan bestaan voor God, als de grote
dag van Zijn toorn is gekomen? In Openbaring 6:16 staat dat de onbekeerde mensen
roepen tot de bergen en de steenrotsen: “Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht
van Degene, Die op de troon zit, en van de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn
toorn is gekomen en wie kan bestaan?’’
Of is het bij jou anders? Zie jij in, door Gods Geest, dat je met je zondige leven inderdaad
niet voor God kan bestaan? Of misschien weet je het met je verstand wel, maar ervaar je
het met je hart niet zo, geniet je nog zo van alle dingen die de wereld biedt..Vraag dan,
ook al heb je er helemaal geen zin in, of God je ogen wil openen! Of Hij jou leven wil veranderen en je wil reinigen van al je zonden. Want God roept ook jou. Hij wil niet dat enigen verloren gaan. Dat kunnen we ook in Openbaring lezen. Luister maar wat in hoofdstuk 4:1a staat:
‘’Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in de hemel..’’
Dat is het eerste dat Johannes te zien krijgt als hem de wereldgeschiedenis getoond
wordt: een open deur in de hemel. Dat is een bijzonder machtige boodschap! Johannes
ziet die open deur nadat de Heere hem het beeld getoond heeft van Zijn kerk op aarde.
Dit zijn de brieven die aan de zeven gemeenten geschreven zijn die je in de hoofdstukken 2 en 3 kunt lezen. Dat was niet altijd een mooi beeld. Wat is er veel dat moeite en
strijd geeft, dat tegenvalt en teleurstelt. Denk je eens in dat hoofdstuk 4 daarna begonnen was met de vermelding dat de hemel gesloten was..! Dan zou er geen toekomst en
geen uitzicht zijn voor de kerk.
God is zó groot en genadig, Hij heeft de deur geopend. Dat is een nodiging: je mag binnengaan. Een open deur getuigt van betrokkenheid en verbondenheid. Israël heeft het in
de woestijn gemerkt, toen de deuren van de hemel opengingen en brood uit de hemel
voor het oprapen lag. Stefanus heeft het ook gemerkt. Toen hij voor het woedende Sanhedrin stond, zag hij een open hemel. De Heere ziet wat er gebeurt; Hij is er bij betrokken, Hij weet ervan af. Zo is het ook met de wereldgeschiedenis. Bekijken wij de gang
van de wereld van beneden, dus vanuit de mens, dan is er geen lijn in te ontdekken.
Konden wij diezelfde wereld van bovenaf bekijken, zoals God die ziet, dan zouden er
lijnen zichtbaar worden. Dan blijkt dat de wereld niet aan noodlot of toeval is overgelaten, maar dat God regeert. In hoofdstuk 1:8 zegt Hij: ‘’Ik ben de Alfa en de Omega, het
Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Die is, en Die was en die komen zal, de Almachtige’’.

Dan kan de Openbaring ook een troostboek worden. Het is de stem van Christus die laat
zien wat er zal gaan gebeuren. Het gaat niet fout; het loopt Hem niet uit de hand. Dat
geldt zowel voor jou persoonlijke leven als voor de wereldgeschiedenis. Alles staat in
Zijn boek geschreven. Het gaat goed. Hoe hard de hel ook tekeergaat, 'gezeten aan Gods
rechterhand zal Hij Zijn kerk behoeden'.
Je vraagt waar je die open deur kunt zien? De Heere Jezus geeft het antwoord als Hij in
Johannes 1 tegen Nathánaël zegt: ‘Van nu aan zul je de hemelen zien geopend,…’ Christus
heeft die deur geopend nadat Hij op Golgotha voor een gesloten deur had gestaan. Toen
stond Hij daar waar zondaren sinds Adam staan: voor een deur die wij door onze zonden
in het nachtslot hebben gedaan. Toen was voor Hem, Die de zonde der wereld droeg, de
deur gesloten zoals de deur van de ark gesloten was voor de mensen in de dagen van
Noach. Waar deze gekruisigde Christus gepredikt wordt, wordt de hemelpoort zichtbaar
voor/door het geloof. Zicht op een open hemel geeft rust.
Verandert er veel wanneer wij de wereld en de geschiedenis leren zien in het licht van
de open deur? Misschien verandert er aan de omstandigheden niets. Maar je kijkt er heel
anders tegen aan. Net als Stefanus: het zicht op de open hemel gaf rust onder de stenenregen. Zijn gezicht straalde. Snap je het verschil?
Er gebeuren verschrikkelijke dingen in deze wereld. De Openbaring laat het ons zien.
Maar boven deze wereld welft zich de hemel. En de hemeldeur staat open, in Christus,
voor heel Zijn volk. Johannes zegt het in hoofdstuk 22: 'Zalig zijn zij, die Gods geboden
doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan
in het nieuwe Jeruzalem'. Daar zullen zij voor eeuwig mogen wandelen in het Licht van
het Lam. Hoor jij daar ook bij?

VRAGEN
1.

a. Wat is het hoofdthema van Openbaring?
b. Praat hier eens over door. Betrek het op jezelf. Vind je het moeilijk te begrijpen?
Wat zou de bedoeling zijn van Openbaring?

2.

In Openbaring 4:1 lezen we dat Johannes een open deur zag in de hemel. Zoals in de
inleiding verteld, wordt hiermee een uitnodiging bedoeld: je mag binnengaan. God
roept je!
a. Heb jij wel eens de geopende deur (de uitnodiging) gezien die Johannes hier
zag?
b. Waar zou je dat het beste kunnen zien? (Zie o.a. hoofdstuk 1:9,10)
c. Hoe komt het wanneer wij die open deur niet zien?

3.

Heb jij wel eens moeite met die boodschap van de open deur? Kun je vertellen wanneer?

4.

a.
b.

5.

Ga voor jezelf eens na of Openbaring je bang maakt, of dat je het als 'troostboek' ziet.

Wanneer wordt de open deur in de hemel gesloten?
Wat betekent dit voor jou?

